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Spoštovani starši! 

Glede na hitro širjenje okužb s koronavirusom v zadnjih dneh in glede na množico informacij, 

sem se odločila, da vam predstavim stanje v Osnovni šoli Kapela. 

V Osnovni šoli Kapela sledimo dogajanju in usmeritvam pristojnih služb.  

Ostajamo na izvajanju vsakodnevnih preventivnih dejavnosti.  

 Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
 Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 
 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 
 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
 Redno si umivamo roke z milom in vodo. 
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko 

razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo 
za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin 
niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

 Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. 
 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih 

se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.  

Vir: (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Otroci imajo na voljo milo za temeljito umivanje rok ter dodatna razkužila. Če prihaja do 

reakcij na koži zaradi uporabe razkužil, naj si raje z milom, temeljito in pogosteje umivajo 

roke. 

Šola ostaja odprta. Odločitev o zapiranju šole je v pristojnosti ministrstev, ki sodelujejo z 

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. O morebitnem tovrstnem ukrepu vas bomo 

obvestili. 

Prijazno vas prosimo, da otrok, ki je bolan, ostane doma.  

Tudi vas, spoštovani starši, prosimo, da v šolski prostor ne vstopate, če zaznavate znake 

prehladnih obolenj. 
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V kolikor posumite na možnost okužbe kogarkoli od vaših družinskih članov, ravnajte v skladu 

z navodili, obvestite šolo, da bomo lahko zaščitili ostale. 

V skladu s priporočili naj se naši stiki omejijo. Dodatna previdnost velja pri stikih otrok s 

starejšimi oz. tistimi, ki so šibkejši in bolj ranljivi. 

O morebitnih novostih in spremembah vas bomo obvestili.  

Za obvestila in vprašanja sem dosegljiva na številki: 02/566 90 61 ali 051 606 960. 

 

Andreja Strmšek, ravnateljica OŠ Kapela 
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