
 

 

 
 
 

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V OŠ BRINJE GROSUPLJE 
 

 
1. NAMEN 

 
Zaradi širjenja virusnih obolenj je pripravljen načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v OŠ 
Brinje Grosuplje. 
 
 

2. VODENJE IN KOORDINACIJA 
 

Delovno skupino predstavljajo: čistilec jutranje izmene, knjigovodja, pomočnici in ravnateljica. 
 
Pomočnici organizirata nadomeščanje in urnik, knjigovodja poskrbi za prijave in odjave 
prehrane. Pomočnici sprejemata informacije o številu odsotnih in vzrokih in o tem takoj 
obvestita ravnateljico. Čistilec v jutranji izmeni poskrbi, da je v milnikih dovolj mila, pregleda, 
ali so popoldanske čistilke natočile milo, menjale papir in razkuži kljuke.  
 
Vsi učitelji se pogovorijo z učenci o higieni umivanja rok in o higieni kašlja. Opozorijo učence in 
starše, da v primeru suma bolezni ne obiskujejo šole, dokler traja inkubacijska doba (do 14 dni). 
V tem času se z vrstniki ne družijo. 
 
 

3. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA 
 

a. Učitelji zagotavljajo kontinuiteto dela v zavodu, v primeru odsotnosti se organizira 
nadomeščanje, tudi s pomočjo upokojencev, prostovoljcev, študentov, če bo potrebno. 

b. Delovni proces ne bo moten. V primeru večje odsotnosti se oddelke združuje. 
c. V primeru pojava virusa se nakupi zaščitne maske in dodatna razkužila. 
d. V času pojava suma na virus poskrbimo za razkuževanje, zračenje prostorov in 

obveščanje javnosti preko spletne strani šole. O pojavu obvestimo MIZŠ in NIJZ. 
e. Finančna obremenitev se lahko pojavi v primeru večjih odsotnosti učiteljev in 

povečanega naročanja mask in razkužil. 
f. NOTRANJA KOMUNIKACIJA V PRIMERU POJAVA SUMA VIRUSA MORA BITI TAKOJŠNJA. 

RAVNATELJICA POSKRBI ZA OBVEŠČANJE MED UČITELJI. STARŠE OBVESTIMO PO 
STANDARDNIH KOMUNIKACIJSKIH POTEH. V primeru strahu, govoric, nerazumevanja, 
panike ali diskreditacije PREVERITE INFORMACIJE PRI RAVANTELJICI. 

 
Informacije najdete tudi na spletni strani NIJZ:  

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 
 
 
Grosuplje, 25. 2. 2020                                                                                               Natalija Kotar, ravnateljica 
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