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Datum: 12. 3. 2020   Številka: 

NAČRT OBVEŠČANJA 

 Če učenec zboli, ne hodi v šolo. Starši so dolžni o tem takoj obvestiti šolo. 

 Če otrok zboli v šoli, učitelj takoj obvesti starše, ki pridejo čim prej ponj. 

 Otrok na starše počaka v učilnici kemije ob varstvu knjižničarja. Če ni knjižničarja, z njim 
počaka prost delavec šole (hišnik; če ni hišnika prost učitelj). Obolel otrok in zaposleni 
morata nositi zaščitno masko, ki bodo shranjene v prostoru za izolacijo.  

 Otrok iz šole izstopi skozi vrata učilnice kemije. 

 Ob primernem vremenu otrok v spremstvu zaposlenega počaka zunaj v učilnici v naravi. 
 

Starši so dolžni šolo obvestiti o okužbi otroka s koronavirusom.  
 
Obveščeni zaposleni o tem takoj seznani ravnateljico mag. Andrejo Strmšek. V primeru 
odsotnosti ravnateljice je zaporedje zaposlenih, ki jo nadomeščajo, sledeče: Nina Budja 
Zalokar (1. nadomeščanje), Slavica Kovačič (2. nadomeščanje), razredničarka (3. 
nadomeščanje), sorazrednik (4. nadomeščanje). 
Kontakt ravnateljice: 02/566 90 60 (tajništvo); 02/566 90 61; 051 606 960 
 
O okužbi v zvezi s koronavirusom se posvetujemo na sledečih naslovih: 
 

Zdravstveni dom Gornja Radgona 
tel.: 02/564 86 00 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Območna enota Murska Sobota 
tel.: 02/530 21 10 
fax.:02/530 21 11 
 
dr. Teodora Petraš  dr.med., spec. 
epidemiolog 
e-naslov: teodora.petras(at)nijz.si 

Zdravstveni dom Gornja Radgona 
Šolska zdravnica:  
Martina Mlaker, dr. med., spec. pediater 
02/564 86 33 
ORDINACIJSKI ČAS: 
PONEDELJEK: od 07.15 do 14.15 
TOREK: od 12.15 do 19.15 
SREDA: od 07.15 do 14.15 
ČETRTEK: od 07.15 do 14.15 
PETEK: od 07.15 do 14.15 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Ljubljana 
 
Telefon: +386 1 2441 400 
Faks: +386 1 2441 447 
E-pošta: info@nijz.si 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Območna enota Maribor 
 
02 45 00 100, 02 45 00 180 
asist.  Zoran Simonović, dr. med. spec.,  

Zdravstveni dom Murska Sobota 
02 534 1 327, v času dežurstva pa številka 02 
512 3 804 
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e naslov: zoran.simonovic(at)nijz.si 

 
 
Za dodatne informacije za splošno javnost, navodila in pojasnila se lahko posvetujemo tudi  s 
strokovnjakom z NIJZ na telefonski številki 031 646 617 in 031 619 118, vsak dan med 9.00 in 
17.00 uro. 
 
Klicni center za informacije o koronavirusu med 8.00 in 20.00: 080 1404. 
 
Za vsa dodatna vprašanja s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine ostaja odprt 
elektronski naslov vprasanja.mizs@gov.si. 
 
Številka službenega mobilnega aparata generalnega direktorja Direktorata za predšolsko 
vzgojo in osnovno šolstvo g. Antona BALOHA je 030 614 134 in je v splošno uporabo v 
delovnem procesu. 
 
Obvestimo tudi lokalno skupnost, župana Občine Radenci g. Romana Leljaka: 041 288 170. 
 
 
V primeru potrjene okužbe osebe v naši instituciji bo epidemiolog NIJZ vzpostavil stik z nami 
in nam dal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov. 
 
 
STIKI Z JAVNOSTJO: Sporočamo objektivno, jasno. 
Vrstni red odgovornih za stike z javnostjo s strani OŠ Kapela: ravnateljica mag. Andrejo 
Strmšek. V primeru odsotnosti ravnateljice je zaporedje zaposlenih, ki jo nadomeščajo 
sledeče: Nina Budja Zalokar (1. nadomeščanje), Slavica Kovačič (2. nadomeščanje), 
razredničarka (3. nadomeščanje), sorazrednik (4. nadomeščanje). 
 
MIZŠ se celovito odziva, usklajuje in zagotavlja podporo zavodom. Pri novinarskih vprašanjih 
in komunikaciji z mediji se nemudoma obrnite na Službo za odnose z javnostmi MIZŠ 
(soj.mizs@gov.si), ki bo odgovorna za usklajevanje tovrstne komunikacije. 
 
 
 
Načrt obveščanja pripravila: mag. Andreja STRMŠEK s sodelavci 
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