Na podlagi 16. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/2018) ter
priporočil NIJZ za delo v razmerah, povezanih s covid-19, ravnateljica Dijaškega doma Škofja
Loka določa

DOPOLNITVE K DOMSKIM PRAVILOM DIJAŠKEGA DOMA ŠKOFJA LOKA
1. člen
(vsebina)
Dopolnitve določajo:
- pravila vedenja dijakov v dijaškem domu v razmerah, povezanih s covid-19,
- ukrepanje v primeru kršitev pravil.
2. člen
(splošni higienski ukrepi)
-

Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ali razkužilom za roke. Umivanje
ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, npr. pri vstopanju ali
izstopanju iz sobe, pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča, pri dotikanju
ograje stopnišča in drugih površin.

-

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

-

Vzdržujemo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.

-

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta
in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

-

Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke
z milom ter vodo.

3. člen
(spremljanje zdravstvenega stanja)
V domu lahko bivajo le zdravi dijaki, ki ob vselitvi prinesejo izjavo, ki so jo podpisali dijak in
starši.
V primeru slabega počutja, vročine in drugih znakov akutne okužbe dihal pri dijaku,
vzgojitelji obvestijo starše. Dijaka se napoti domov ali počaka starše. Učenec počaka starše
v izolaciji.

4. člen
(zaščitna oprema)
Nošenje maske je obvezno vsakič, ko zaradi delovnega procesa ni možno vzdrževati razdalje
najmanj 1,5 m. Dijak ne potrebuje maske v svoji sobi. V skupnih prostorih uporabljajo
masko vse odrasle osebe ter vsi dijaki, vzgojitelji oz. zaposleni pa tudi, kadar vstopajo v
dijaške sobe.
5. člen
(vstopanje v dijaški dom)
Dijaki in zaposleni v dom vstopajo posamično in pri tem ohranjajo 1,5-metrsko do 2metrsko medsebojno razdaljo ter si ob vstopu v dom obvezno razkužijo roke.
Razkužilo se nahaja takoj ob vhodu v dom.
V dom vstopajo samo dijaki in zaposleni ter po predhodni najavi preostali obiskovalci,
ob upoštevanju higienskih priporočil ter navodil doma (evidentiranje obiskovalcev,
spremstvo zaposlenega).

6. člen
(namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu)
-

Dijaki so nastanjeni v dvoposteljne sobe.

-

Učenje poteka v sobah, v učilnicah pa po upoštevanju preventivnih ukrepov
(vzdrževanje medsebojne razdalje, uporaba mask).

-

Obiski v sobah niso dovoljeni.

-

Skupinski prostori (učilnice, kuhinja) se lahko uporabljajo ob upoštevanju
preventivnih ukrepov (vzdrževanje medsebojne razdalje, uporaba mask).

-

Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo.

-

Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike.

-

Podaljšani izhodi so možni največ do 22. ure.

-

Skupinske in interesne dejavnosti se bodo izvajale z ustreznimi higienskimi ukrepi.

-

Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na primerni
razdalji in z uporabo zaščitne maske.

-

Dijaki se posamično lahko zadržujejo v prostorih doma in na domskem igrišču,
vendar pod pogojem, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5-2 m.

7. člen
(uporaba skupnih sanitarnih prostorov)
V sanitarne prostore lahko vstopi hkrati samo en dijak. Pred vstopom v sanitarije zato
dijak najprej preveri, ali so sanitarije proste. Če so zasedene, počaka v vrsti pred
sanitarijami.
Pred in po uporabi sanitarij si dijak umije in razkuži roke.
V sanitarijah in na komunikacijskih točkah (pri vhodu, na etažah...) so vedno na
razpolago razkužila.

8. člen
(prehranjevanje v domu)
Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo (najmanj
1,5 m).
Pred razdelilnico hrane je vedno nameščeno razkužilo, dijaki in zaposleni si pred razdelitvijo
hrane obvezno razkužijo roke. Roke si umijejo in razkužijo tudi po hranjenju.
Prehrano in jedilni pribor (zavit v papirnati prtiček) na liniji delijo kuharice in pri tem
obvezno uporabljajo masko ter si razkužujejo roke.
Ko si dijaki oz. zaposleni pri hranjenju odstranijo masko, jo shranijo v posebno plastično
vrečko ali jo odvržejo v poseben koš za maske, ki se nahaja v jedilnici.
Mize in stoli v jedilnici so razporejene tako, da pri vsaki mizi sedi samo en dijak oziroma
zaposlen, v razdalji najmanj 1,5 m. Istočasno se v jedilnici tako lahko nahaja največ 50 oseb.
Če so vse mize zasedene, dijaki počakajo v vrsti pred jedilnico, pri oznakah, ki določajo
razdaljo najmanj 1,5 m.
Če je vrsta daljša, priporočamo, da se dijaki vrnejo na kosilo kasneje, ko se sprostijo prosta
mesta v jedilnici.
Urnik delitve obrokov:
Zajtrk od 7.00 do 9.00
Malica/kosilo za zaposlene: od 11.00 do 11.30
Kosilo za dijake: od 12.30 do 15.30
Večerja: od 18.00 do 20.00
Režim prehranjevanja ter urnik razdeljevanja hrane bomo po potrebi, glede na urnik
dijakov, prilagodili oziroma spremenili.

9. člen
(razkuževanja prostorov)
Čistilke v domu redno čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki se jih pogosto
dotikamo (kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe
umivalnikov).
Koši za smeti v skupnih prostorih čistilke izpraznijo najmanj enkrat na dan.
10. člen
(pranje perila)
Dijaki v času, ko veljajo posebni higienski ukrepi za preprečevanje okužbe s korona virusom,
uporabljajo svojo posteljnino in prevzamejo skrb za pranje posteljnine tako, da vsak teden
posteljnino odnesejo domov in jo operejo.
V primeru, da posteljnine nimajo ali jo pozabijo prinesti od doma, bodo posteljnino
dijaškega doma dobili pri vzgojitelju.
11. člen
(ukrepi v primeru znakov bolezni s sumom na covid-19)
Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se o tem obvesti starše. Dijake
se napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše
ali skrbnike, počaka v izolaciji (apartma v stavbi B). Dijak v času, ko čaka na starše ali
skrbnike, nosi masko.
Ravnatelja o potrjenem primeru covid-1 obvesti epidemiološka služba. Ravnatelj ukrepa v
skladu z navodili območnega epidemiologa in obvesti MIZŠ.
Če zboli vzgojitelj oziroma drug zaposleni z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne
z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika.
Prostore šole in dijaškega doma, kjer se je gibal oboleli dijak, vzgojitelj oziroma osebje, se
temeljito očisti in izvede dezinfekcijo.
12. člen
(odgovornosti dijakov)
Dijaki so dolžni upoštevati domska pravila in dopolnitve k pravilom povezanih s covid-19.
Pred prihodom v dom morajo dijaki s podpisom potrditi, da so s pravili seznanjeni, in se
zavežejo, da bodo pravila dosledno spoštovali in izvajali.

13. člen
(ukrepanje v primeru kršitev)
Dijaku, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje drugih, se izreče vzgojni ukrep v skladu z
domskimi pravili.
Neupoštevanje pravil vedenja v razmerah povezanih s covid-19 predstavlja ogrožanje
svojega zdravja oz. življenja ali zdravja drugih, kar sodi med najtežje kršitve domskega reda.
14. člen
(veljavnost)
Dopolnitve pričnejo veljati 1. 9. 2020 in veljajo do preklica.

Ravnateljica:

mag. Mojca Šmelcer

