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Opicina/Opčine, 09/09/2020

DODATEK K DOGOVORU O SOODGOVORNOSTI ZARADI CORONAVIRUSA
z ozirom na Odlok predsednika republike št. 235/07
upoštevajoč smernice Ministrskega dekreta št. 39 z dne 26. 6. 2020 v zvezi s sprejemom
dokumenta za načrtovanje šolskih vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti v vseh ustanovah
Državnega izobraževalnega sistema za šolsko leto 2020/2021;
na podlagi dokumentov strokovne skupine (CTS), med katerimi glede na zapisnik št. 83 z dne 28.
5. 2020 in zapisnik št. 90 z dne 22. 6. 2020;
upoštevajoč, da so predpogoj za prisotnost učencev pri pouku:
-odsotnost znakov dihalnih okužb in telesna temperatura pod 37,5° C do treh dni pred vrnitvijo k
pouku;
-da učenec v zadnjih 14-dneh ni bil v karanteni ali v izolaciji na domu;
-da učenec v zadnjih 14-dneh, za kolikor mu je znano, ni bil v stiku z okuženo osebo;

sklenemo z družino/skrbniki učenca _________________________________, vpisanega
v ______ razred Osnovne šole/Srednje šole ________________________________
sledeči dogovor o soodgovornosti.
Glede na obiskovanje šolske ustanove starši (ali skrbniki) izjavljajo:
-

da poznajo zakonske ukrepe za omejitev okužbe;

-

da hčeri/sinu ali osebi, ki živi z družino, ni bila odrejena karantena, oz. ni bil pozitiven ob
testiranju za COVID-19;

-

da se obvežejo, da bodo zadržali otroka doma, če je njegova telesna temperatura enaka ali
nad 37,5° C ali v primeru da kaže otrok druge simptome, kot so na primer vneto grlo,
zamašen nos, konjunktivitis, izguba vonja in okusa. Temperaturo je treba učencu izmeriti
vsak dan pred odhodom v šolo. Ob povišanju telesne temperature ali znaku zgoraj naštetih
simptomov morajo starši nemudoma obvestiti pediatra;

-

da so obveščeni in da sprejmejo dejstvo, da v slučaju povišanja telesne temperature (do ali
nad 37,5° C) ali v slučaju zgoraj naštetih simptomov šolska ustanova nemudoma izolira
učenca in nemudoma obvesti družino;

-

da so obveščeni, da mora njihov otrok spoštovati higienska in zdravstvena navodila šolske
ustanove;

-

da so bili primerno obveščeni s strani šolske ustanove o vseh organizacijskih in higienskozdravstvenih navodilih za varnost in omejitev širjenja okuženja s Covidom 19;
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-

da smejo med poukom in ob prisotnosti učencev vstopiti v šolo le v izredno nujnem
primeru;

-

da so osveščeni, da z začetkom interakcije kljub nadzoru ni mogoče izničiti možnosti
okužbe, ki se pa lahko izredno omeji z natančnim in strogim upoštevanjem previdnostnih in
varnostnih ukrepov, ki jih navajajo razni protokoli za urejanje šolskih dejavnosti.

Šolska ustanova med obdobjem pouka:
-

se obvezuje, da bo družinam sporočala, ko bo prišlo do sprememb odredb ali dodatnih
navodil;

-

izjavlja, da je osebje primerno formirano glede na vsa področja, ki jih obravnavajo veljavni
zakoni o organizaciji šolskih storitev, predvsem glede na higiensko-zdravstvene predpise za
omejitev okužbe.

Osebje se obvezuje, da se bo strogo držalo vseh higiensko-zdravstvenih predpisov in da bo šlo na
delo, le če ne bo kazalo simptomov okužbe za Covidom 19;
-

se obvezuje, da se bo držalo vseh higiensko-zdravstvenih predpisov, ki jih predvidevajo
veljavni zakoni, zlasti tistih o distanciranju;

-

se obvezuje, da se bo, v primeru da učenec ali odrasla oseba, ki obiskuje ustanovo, kaže
jasne znake okužbe s Covidom 19, strogo in natančno držalo vseh navodil krajevne
zdravstvene ustanove.
Ravnateljica
Annamaria Zeriali

Datum: ___________________________
Podpis starša/skrbnika: __________________________

✂———————————————————————————————————————————————
Hraniti na šoli
Dokument vrnjen dne __________________ , sprejel/a _________________________________ .
Izročil/a oče/mati/skrbnik ____________________________________________, učenca/učenke
__________________________, osnovne/ nižje srednje šole _____________________________ .

Podpis starša/skrbnika __________________________________
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