
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAČRT ZA  KONTINUIRANO DELOVANJE  
OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA KUNGOTA V ČASU 

KORONAVIRUSA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Zg. Kungota, 5. 3. 2020 



1 NAČRTOVANJE UKREPOV ZA VZGOJNO DELO  OSNOVNE 
ŠOLE IN VRTCA 

1.1 Namen načrta za zmanjševanje negativnih vplivov in 

motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-
izobraževalno delo 

Načrt vsebuje smernice, navodila in sporočila, kako organizirati delo v vzgojno-

izobraževalnem zavodu. Z načrtom se zagotavlja normalen potek vzgojno-
izobraževalnega dela šole in vrtca v času pojavljanja koronavirusa in koronavirusnih 

okužb. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja: 

zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus 
na vzgojno-izobraževalno delo;  

aktivnosti in kadre, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa; 

učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije 
(starši, lokalna skupnost, ministrstvo, javnost);  

zaščito in omejevanje širjenja infekcije ter obolelosti v kolektivu in med učenci 
in otroki;  

večjo zdravstveno varnost in osveščenost. 

Načrt je pripravljen na podlagi: 

- okrožnice MIZŠ: Preliminarne usmeritve glede koronavirusa – COVlD -19 
(številka 6030-1/2020/6 z dne 24. 2. 2020); 

-  okrožnice MIZŠ: Napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega 

dela v vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času 
koronavirusa (MIZŠ februar 2020); 

 spletne strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja: 
Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019 (Ljubljana, 18. 02. 2020). 

Načrt za kontinuirano delovanje Osnovne šole in vrtca Kungota v času 
koronavirusa se bo po potrebi spreminjal, dopolnjeval in preizkušal. 

1.2   Koordinacijska delovna skupina 

Ravnatelj imenuje izmed zaposlenih koordinacijsko delovno skupino z namestniki (v 

nadaljevanju: skupina): 

      Ime in priimek Kontakt  Ime in priimek— 
namestnikov 

Kontakt 

Vodja Marjana Hrast sola@os-kungota.si  

02 655 06 02 
051 676 688 

Gregor Ambrož 02 655 06 07 

Član Gregor Ambrož 02 655 06 07   

Član Maša Puc 

Mačukat 

masa.puc@guest.ar

nes.si  

Suzana Čavka 

Divčić 

02 655 06 09 

Član Suzana Čavka 
Divčić 

02 655 06 09   

Član Nataša Satler 02 655 05 09   

Član Vesna Repolusk 02 655 05 09   

mailto:sola@os-kungota.si
mailto:masa.puc@guest.arnes.si
mailto:masa.puc@guest.arnes.si


Član Nada Lampret 02 655 30 41   

Član  Marija Kristan 02 656 32 11   

Član Tina Polajžer 02 655 06 15   

Član  Dušica Gutman 02 655 06 12   

 

- za potek dela je odgovorna v.d. ravnateljice Marjana Hrast, ki jo v primeru 

odsotnosti nadomešča pomočnik ravnateljice Gregor Ambrož; 

- delovno koordinacijsko skupino v Osnovni šoli in vrtcu Kungota sestavljajo 

naslednji koordinatorji: 

Maša Puc Mačukat, Suzana Čavka Divčić, Nataša Satler, Vesna Repolusk, Marija 

Kristan, Nada Lampret, Tina Polajžer in Dušica Gutman; 

- v primetu odsotnosti koordinatorjev so le-ti dolžni obvestiti vodstvo šole, ki 

prenese zadolžitve na nadomestnega člana; 

- v primeru manjšega števila odsotnih učiteljev in vzgojiteljev zaradi bolezni, 
bodo nadomeščanja izvajali preostali učitelji ali vzgojitelji v Osnovni šoli in 

vrtcu Kungota; 

- možnosti nadomeščanja bolniških odsotnosti učiteljev  in vzgojiteljev s 

vključevanjem upokojenih učiteljev in vzgojiteljev ni možna; 

- v primeru večje odsotnosti zaposlenih bo predvidoma odsotno tudi večje 
število učencev in otrok, in v takem primeru bomo oddelke/razrede združevali 

do predpisanih normativov; 

- kolikor je le mogoče, se ure pouka organizirajo po urniku oz. pripravljenih 

nadomeščanjih, kjer pomočnik ravnateljice skrbi, da se opravi čim več ur, ki so 
predvidene na urniku. Ob večjih odsotnosti učitencev učitelji pri pouku 

predvsem ponavljajo in utrjujejo snov ter manj obravnavajo novo snov in tako 

zagotovijo učencem, ki so odsotni lažje sledenje pouku ob vrnitvi v šolo; 

- ob večji odsotnosti strokovnih delavcev zavoda koordinator dnevno pregleda 

število učencev in otrok ter zaposlenih in o tem obvesti ravnateljico, ki odloči o 

nadaljnih ukrepih; 

- zagotavljanje alternativnih vzgojno-izobraževalnih postopkov; 

- učitelji, ki bodo v službi, sami pripravijo načrte za delo s skupino učencev. 

 

1.2.1 Naloge koordinacijske delovne skupine pred pojavom 

koronavirusa: 

- pripravi načrt ukrepov v sodelovanju z vodstvom zavoda; 

-  z vodstvom zavoda koordinira zadolžitve in odgovornosti zaposlenih, ki morajo biti 
zabeležene;  

- kontaktira in medsebojno sodeluje s sosednjimi zavodi, zdravstveno službo in 
lokalno skupnostjo o pojavu koronavirusa;  
-  vsem zaposlenim posreduje razpored zadolžitev in odgovornosti na transparenten 

način; 
- poskrbi za ustrezno razkužilo rok za zaposlene, kjer ni na razpolago tople vode in 

mila;  
-  oblikuje primerne informacije in z njimi seznani zaposlene in starše otrok;  
- predvidi primeren prostor ali način za osamitev otrok (izolirna soba), če obstoji sum 

obolelosti s koronavirusom; 



- poskrbi za varovanje poslopja, protokol dostopa do šole in vrtca; 

- poskrbi za dodatno čiščenje in razkuževanje prostorov; 
- poskrbi za nabavo čistilnih sredstev, sanitarnega materiala, razkužil in zaščitnih 

mask skupaj z vodstvom šole. 
 

1.2.2 Naloge koordinacijske delovne skupine po pojavu koronavirusa: 

-  spremljanje pojavnosti in hitrost širjenja koronavirusa v širšem in ožjem okolju 

zavoda; 

- upoštevanje delovnih navodil posredovanega algoritma ukrepanja izdanega s strani 
strokovnih institucij (NIJZ in NLZOH , enota Maribor, MIZŠ); 

-  spremljanje algoritemskih navodil v vseh predpisanih točkah, ki jih izdata NIJZ oz. 
pristojni NLZOH in ministrstvo MIZŠ;  
 -  dopolnjuje ukrepe v načrtu na podlagi pridobljenih informacij; 

-  izbere ustrezne ukrepe v sodelovanju z vodstvom zavoda in z njimi obvesti 
zaposlene ter starše otrok; 

- skrbi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa. 
 

 

 

2 VZPOSTAVITEV NOTRANJE KOMUNIKACIJE 

 

2.1 Obveščanje staršev učencev, otrok in zaposlenih 

 

Starše učencev, otrok in zaposlene koordinacijska skupina sproti seznanja s 
pomembnimi informacijami, priporočili in navodili, ki jih izda: 

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja: https://www.niiz.si/sl/poiav-novega-

koronavirusa-2019-ncov, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 
https://www.gov.si/podrocja/zdravie/preventivain-skrb-za-

zdravie/obvladovanie-nalezliivih-bolezni/koronavirus, 

koordinacijska skupina, ki jih pripravlja v sodelovanju z ravnateljem oziroma od 

njega pooblaščeno osebo. 

 

2.2  Zadolžitve za obveščanje 

 

KDO? KOGA? KAKO? KDAJ? S člM? 

vodje enote 

strokovni 
delavci 

ravnatelj 
organizator 

ZHR 

STARŠE 

oglasna 
deska letaki 
obvestila 

dopisi 

redno 

Kaj je koronavirus? 
Kako bolezen prepoznamo? 

Kako se prenaša? 
Kako zmanjšamo tveganje za 
okužbo? 

   

po 

potrebi 

S priporočili, navodili o 

koronavirusu. 
Z ukrepi zavoda. 
O številu odsotnih otrok in 

zaposlenih. 

https://www.niiz.si/sl/poiav-novega-koronavirusa-2019-ncov
https://www.niiz.si/sl/poiav-novega-koronavirusa-2019-ncov
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koordinacijska 
skupina 

ravnatelj 
 

ZAPOSLENE 

delovni 
sestanki 

oglasna 
deska 

razgovori 

redno 

Z navodili o koronavirusa. 

Načrtom dela v času 
koronavirusa. 

Ukrepi v zavodu. 
Številom odsotnih otrok in 
zaposlenih. 

ravnatelj 
 

USTANOVE 
- 
sosednje 
zavode, 

vrtec, 

šole 

MIZŠ 

Občino 
In drugi 

poslovna 
korespondenca 

telefon 

po 
potrebi 

O večjem številu odsotnih 

učencev, otrok ali zaposlenih. 

O izrednih ukrepih v zavodu. 
O alternativnih vzgojno-

izobraževalnih oblikah vzgoje. 

 

3 UKREPI PRED POJAVOM KORONAVIRUSA V OKOLJU 
ZAVODA 

3.1 Vsakodnevni preventivni ukrepi 

Za zmanjševanje negativnih vplivov in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus, na 

vzgojno-izobraževalno delo, vrtec/šola obvesti na primeren način vse starše učencev, 
otrok in zaposlene in udeležence pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, da 

upoštevajo naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: 

Izogibamo se tesnim stiskom z Ijudmi, 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 alkohola 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.) 

Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna. 

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v 
katerih se zadržuje veliko število Ijudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih 

prostorov. 

 

Vir: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019 (NIJZ 18. 02. 2020) 

V mesecu marcu bomo v Osnovni šoli in vrtcu Kungota preventivno 
odpovedali pogovorne ure in roditeljski sestanek. Starši lahko z učitelji in 

vzgojitelji kontaktirajo po telefonu ali elektronskih sporočilih. 

3.2.       Tehnični ukrepi 

Namestitev plakatov z navodili za pravilno umivanje rok ob umivalnikih. 

Zadostno število in oprema umivalnikov s toplo vodo, milom, papirnatimi brisačami 
in razkužilom. 



Predvideti prostor ali način za namestitev učenca/otroka, ki kaže znake okužbe s 
koronavirusom, v katerem počakajo do nadaljnjega ukrepanja oziroma prihoda 

staršev /skrbnika. 

Pogostejše čiščenje površin, ki se jih dotikamo z rokami (kljuke, ograje stopnišč, 

telefonov, tipkovnice,  V ta namen smo organizirali dopoldansko delo 

čistilke. Ob večjem številu obolelih se te površine čistijo z razkužilnimi 

čistilnimi sredstvi. 

Učitelji, vzgojitelji in čistilno osebje poskrbijo, da se razrede, igralnice in prostore, 
kjer se zadržujejo učenci in otroci pogosteje prezračuje. 

V šolo/vrtec lahko vstopajo samo učenci, starši in delavci zavoda. 

Starši ne smejo vstopati v učilnice/igralnice. 

Material, ki ga dostavljajo servisne službe, prevzemajo delavci šole ob vhodih 
v šolo. 

Starši so prejeli obvestila o ukrepih v zavodu. 

Obvestilo o ukrepih Zavoda OŠ Kungota je dostopno na spletnih straneh 
posameznih enot šol in vrtca 

O vsakem posameznem zgoraj navedenem ukrepu odloča ravnatelj sproti. 

 

4 UKREPI OB POJAVU KORONAVIRUSA V OKOLJU ZAVODA 

4.1 Dodatni preventivni ukrepi 

 

Glede na stopnjo ogroženosti in hitrost širjenja koronavirusa v okolju bo šola/vrtec 

uvedel dodatne preventivne ukrepe: 

4.1.1 Ukrepi namenjeni učencem, otrokom in strokovnim delavcem: 

- odpoved obiskov in sodelovanj na prireditvah, predstavah in tekmovanjih, ki so 

organizirane izven zavoda;  

-  odpoved obiskov, predstav in tekmovanj v zavodu z zunanjimi udeleženci; 

- odpoved vseh ekskurzij in izletov; 

-  izvajanje športnih aktivnosti na zunanjih površinah, če je več uporabnikov športne 

dvorane; 

- odpoved udeležbe na seminarjih in podobnih oblikah, organiziranih izven zavoda; 

 

4.1.2Ukrepi namenjeni staršem: 

- odpoved govorilnih ur; 

- odpoved roditeljskih sestankov. 

 

 

 

 

 

 



5 UKREPI OB POJAVU KORONAVIRUSA V ZAVODU 

5.1 Obstoj suma o okuženosti otroka z koronavirusom 

 
Če zaznamo: 
-  vročino (≥38°C),  

-  kašelj,  
-  težko dihanje in  

-  podatek, da je oseba znotraj 14 dni pred pojavom simptomov in znakov bolezni 
imela stike z obolelo osebo, predvidimo na možnost okužbe z novim koronavirusom 
(2019 nCoV). 

 
 

Učenca/otroka izoliramo v posebni prostor, če pa to ni možno, ga 
odmaknemo od preostalih v razmaku vsaj 1,5 metra. 

↓ 

Z učencem/otrokom naj dela le ena oseba.  

↓ 

Poskrbimo, da si bolnik med kašljem ali kihanjem pokrije nos in usta s 

papirnatim robčkom ali kašlja v rokav. 

↓ 

Izmerimo telesno temperaturo in termometer po uporabi razkužimo ter si 

umijemo roke. 
↓ 

Pokličemo starše, da pridejo po učenca/otroka in jih prosimo za kasnejšo 

potrditev na sum koronavirusa. 
↓ 

Prostor čim prej prezračimo in razkužimo površine, ki bi lahko pomenile vir 
prenosa virusa. 

↓ 

Po vsakem ravnanju s predvideno kužnim materialom si umijemo roke. 
↓ 

V primeru potrjenega koronavirusa pri otroku upoštevamo izdana navodila s 

strani NIJZ. 

 

ČE BOLEZENSKE ZNAKE OPAZIMO PRI SEBI, POKLIČEMO SVOJEGA ZDRAVNIKA IN V 
SLUŽBO. Ostanemo doma in v primeru potrjenega virusa ravnamo po NAVODILIH ZA 

BOLNIKA Z NOVIM KORONAVIRUSOM V DOMAČI OSKRBI, ki so dosegljiva na spletni 
strani NIJZ. 

ČE JE LE MOGOČE, SE OTROCI V VRTCU V ČASU ŠIRJENJA KORONAVIRUSA ZJUTRAJ 

IN POPOLDNE NE ZDRUŽUJEJO. 

V ČASU ŠIRJENJA NALEZLJIVIH BOLEZNI SI OTROCI V VRTCU NE UMIVAJO ZOB. 

Ob pojavu koronavirusa v vrtcu PLIŠASTE IGRAČE UMAKNEMO, ostale igrače operemo 
s čistilom in toplo vodo in to izvajamo po potrebi, ob ponovnem pojavu bolezni. 

POSTELJNINO LEŽALNIKA OTROKA, KI JE IMEL ZNAKE BOLEZNI V VRTCU, SE POŠLJE 

V PRANJE V ZAPRTI VREČI. 

Ob pojavu koronavirusa v vrtcu/šoli bo v enoti na voljo razkužilo za roke in razkužilo 
za površine, ki se uporabi po opisu Sheme ukrepanja ob sumu obolevanja otroka za 



koronavirusom. 

ZAPOSLENI UČENCI IN OTROCI ČIM VEČKRAT PRAVILNO UMIVAMO ROKE. 

Roke umivamo: 

pred jedjo, 

po uporabi stranišča, 

če smo se dotikali nosu in ust, 

če smo kihali ali kašljali, 

pred in po negi otroka, 

pred in po hranjenju otroka, 

po stiku z obolelim otrokom, 

zatem, ko smo prijeli kaj umazanega ali okuženega, 

pred prihodom na delo in ob odhodu domov. 
 

Roke umivamo približno 1 minuto. Umijemo dlani, hrbtišče rok, med prsti, nohte z 
blazinicami, palca in zapestje. Roke do suhega obrišemo in s papirnato brisačo 

zapremo pipo (Nasveti za umivanje rok – Novi koronavirus SARS-Cov -2;NIJZ). 

POUDARJAMO TUDI PRAVILNO KIHANJE IN KAŠLJANJE. Kihamo in kašljamo v 
papirnati robček, ki ga po uporabi odvržemo v koš za smeti. Umijemo roke. (Pravilna 

higiena kašlja – Novi koronavirus                           SARS-Cov-2;NIJZ). 

ČISTILKE DOBIJO RAZKUŽILO, KI GA UPORABIJO V PRIMERU POJAVA OBOLEVANJA S 
KORONAVIRUSOM po navodilih, ki jih je sprejela koordinacijska delavna skupina. 

Ob pojavu  koronaviroze v našem zavodu bomo sodelovali z NIJZ in ravnali v skladu z 
njihovimi navodili. 

Po navodilih odgovorne osebe zavoda se glede na število obolelih otrok in strokovnih 
delavk sproti formirajo razredi/skupine otrok/učencev in delujoče enote. 

Ob zmanjšanju delovne sile se jedilnik prilagodi. 

Izolirni prostori po stavbah: 

- vrtec Zg. Kungota – igralnica Sončki 

- vrtec in šola Sp. Kungota – zbornica vrtca 

- vrtec Svečina – soba za počitek 

- šola Svečina – telovadnica 

- šola Zg. Kungota - gibalnica 

 

5.2 Izredni ukrepi 

Zapiranje zavoda je izreden ukrep. Sam ukrep zapiranja zavoda, brez izvajanja drugih 

preventivnih ukrepov, ni dopusten niti učinkovit. 

O zaprtju zavoda odloča pristojno ministrstvo ali župan občine. V kolikor je odločitev 
prepuščena zavodu, odloča o tem svet zavoda. 

Preden svet zavoda sprejme odločitev o zaprtju zavoda, z namenom preprečevanja 
nadaljnjih okužb, mora pretehtati vse oblike in možnosti za nadaljevanje vzgojnih 



dejavnosti. 

Koordinacijska delovna skupina mora: 

pripraviti stanje o številu odsotnih otrok po skupinah zaradi morebitne 
obolelosti;  

pripraviti stanje o številu odsotnih zaposlenih zaradi morebitne obolelosti; 

pridobiti na osnovi stanja v zavodu strokovno mnenje ustreznih strokovnih 
institucij in mnenje pristojnega ministrstva;  

predhodno obvestiti starše otrok o dnevu in razlogih zaprtja zavoda. 

 

 

6 ZAŠČITA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OBOLELOSTI V 
KOLEKTIVU 

 

Za zaposlene bo zavod nabavil zaščitna sredstva glede na intenzivnost širjenja 

koronavirusa. 

Vrsta in količina zaščitne opreme bo nabavljena na osnovi predhodnega mnenja 
pristojnih služb. 

Učitelji, drugi zaposleni in vsi, ki vstopate v prostore šole in ste bili na potovanjih v 

tujini, kjer je virus COVID-19 že razširjen, postopate odgovorno do sebe in vseh 

udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

Učitelji in drugi zaposleni, ki zbolijo, ostanejo doma in o tem obvestijo odgovorno 

osebo v zavodu OŠ Kungota. 

 

Če učitelji in drugi zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo odgovorno 

osebo in zapustijo delovno mesto. 

 

O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom in sporočijo 

na šolo predviden čas njihove odsotnosti. 

 

Učitelji in drugi zaposleni, ki so bili v stiku z bolnim učencem in niso zboleli, opravljajo 

svoje delo na delovnem mestu.  

 

Učitelji in drugi zaposleni, ki so v stiku z bolnikom v domačem ali drugem okolju in 

niso zboleli, opravljajo svoje delo na delovnem mestu. 

 

7 SPREJEM IN DOPOLNJEVANJE NAČRTA 

 

Operativni načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa je 
sprejela koordinacijska skupina v sodelovanju z vodstvom zavoda dne 3. 3. 2020 

Glede na stanje prisotnosti koronovirusa v okolju in stališča stroke skupina v 
sodelovanju z vodstvom zavoda sprejme dopolnitve, ki so priloge načrta. 



Z operativnim načrtom in dopolnitvami seznani skupina: 

zaposlene po enotah delovnega procesa,  

strokovne delavce na učiteljskem/vzgojiteljskem zboru, ki ga skliče ravnatelj 
zavoda, 

predsednika sveta staršev in predsednika sveta zavoda. 

V primeru pojava večjega števila med seboj povezanih primerov koronavirusa v 

kratkem časovnem obdobju, ravnateljica obvesti regionalnega epidemiologa, ki 

bo ocenil razmere. 

 

Ravnateljica ali koordinatorji usklajujejo aktivnosti skupaj z  občino Kungota. 

 
Priloge: 

 
Seznam ustanov za vzpostavljanje komunikacije; 

Seznam urgentnih centrov; 

 Prejeti dokumenti iz zunanjih institucij, ki se nanašajo na koronavirus ( se 
dopolnjuje) 

okrožnice MIZŠ: Preliminarne usmeritve glede koronavirusa - COVlD-19 
(številka 6030-1/2020/6 z dne 24. 2. 2020); 

okrožnice MIZŠ: Napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela 
v vzgojnoizobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času 

koronavirusa (MIZŠ februar 2020); 

okrožnice MIZŠ: Dodatna priporočila glede preventivnega ravnanja zaradi 
koronavirusa (COVID-19)  (številka 6030-1/2020/6 z dne 26. 2. 2020); 

NIJZ: Izhodišča za podporo javnozdravstvenim ciljem v izobraževalnih 
ustanovah (številka 1812-96/2020-2 (265)); 

Kronološki pregled izvedenih ukrepov (se dopolnjuje). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

Seznam ustanov za vzpostavljanje komunikacije 

USTANOVA NASLOV KONTAKT 
Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport  
Direktorat za predšolsko 

vzgojo in osnovno šolstvo 

Masarykova cesta 16,  
Ljubljana 

Telefon: 01 400 52 
00 

Ministrstvo za zdravje 
Štefanova ulica 5, 
Ljubljana 

Telefon:  01 478 60 
07  

 

Nacionalni inštitut za 
varovanje zdravja RS 

 

Trubarjeva 2,  Ljubljana Telefon:  01 2441400 
031/ 646 - 617 
 
 

NIJZ, NLZOH  Maribor Prvomajska ulica 1, 
Maribor 

Telefon:02 244 14 00 
 02 450 01 00 

UKC Maribor Ljubljanska ulica 5, 
Maribor 

031 653 292  
7.00 in 22.00 uro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

Vsi, ki bi zaradi vročine, kašlja in težkega dihanja ter morebitnega stika z okuženim ali 
s kom, ki je bil na ogroženem območju v tujini, posumili, da so morda okuženi tudi 

sami, pokličete na urgentni center: 

UKC Ljubljana: vzpostavili so posebni telefonski številki 01 522 45 40 in 01 522 45 
41, kamor lahko pokličete, če bi imeli blažje znake in vas zanima, kako ukrepati. 

UKC Maribor: telefonska številka 031/653-929 je dosegljiva vsak dan od 7.00 do 
22.00 ure in je namenjena vprašanjem v zvezi z boleznijo COVID-19. 

Splošna bolnišnica Celje: za informiranje prebivalcev so vzpostavili svetovalno 
telefonsko številko 03/423 30 79, ki je na voljo 24 ur na dan. 

Splošna bolnišnica Jesenice: pokličite na telefonsko številko 051 668 651. 

Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica: za nasvet se lahko obrnete na 

telefonsko številko 

05 330 1117. 

Zdravstveni dom Izola: Ambulanta nujne medicinske pomoči ima telefonsko številko 
05 663 5000. 

Lahko se posvetujete tudi z epidemiologom NIJZ na telefonski številki 031 646 617 

vsak dan med 9.00 in 17.00 uro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3 

Kronološki pregled izvedenih ukrepov: 
 

 Dne 2. 3. 2020 je bilo po elektronski pošti v enote posredovano sporočilo z 
osnovnimi informacijami o koronavirusu, ki se običajno širi v tem času in ljudje 
zanjo že obolevajo ter o preventivnih ukrepih, ki jih lahko izvajamo v zavodu. 

 

 Dne 3. 3. 2020 so bila na sestanku vodij enot posredovana Navodila v primeru 
pojava suma obolevanja za koronavirosom. Posredovane so tudi sheme s 
prikazom pravilnega kihanja in kašljanja in pravilnega umivanja rok (NIJZ). 

 

 Dne 5. 3. 2020 je v enote posredovan NAČRT ZAGOTAVLJANJA DELOVANJA 
ZAVODA V PRIMERU ŠIRJENJA KORONAVIRUSA. 
 

 Dne 6. 3. 2020 se na oglasne deske v vseh enotah zavoda na oglasne deske 
izobesijo obvestila: 

 Preprečevanje okužbe s koronavirusom, 

 slika Nasveti za umivanje rok – Novi koronavirus SARS-Cov-2 (NIJZ), 

 slika Pravilna higiena kašlja – Novi koronavirus SARS-Cov-2 (NIJZ), 

 slika Koronavirus – ukrepi in zaščita (Vlada RS), 

 slika Kaj je koronavirus (Vlada RS). 
 

 Ob pojavu prvega primera v zavodu _____________________se skliče sestanek 
delovnega tima in se podajo vsa navodila strokovne službe NIJZ. 

 

 

 


