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Pravila ravnanja
v Orglarski šoli sv. Jožefa Celje
(v prostorih Doma sv. Jožef Celje in župnije Celje-sv. Jožef)
v času ukrepov epidemije COVID – 19

Celje, 15. maj 2020

Spoštovani starši, dragi učenci!
Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v
času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v Orglarski šoli sv. Jožefa Celje, katere pouk
poteka v prostorih Doma sv. Jožef Celje in župnije Celje-sv. Jožef. Omenjena pravila so dodatek k
dokumentu »Načrt za izvajanje aktivnosti in preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19
ter zagotavljanje neprekinjenega dela v času kriznih razmer v Domu sv. Jožef«, sprejetem z dne 6.
aprila 2020, s katerim ste prav tako seznanjeni in pozvani k upoštevanju starši in učenci skupaj s
pravili Orglarske šole, v času ukrepov epidemije COVID-19.
Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na
dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve
pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Šola jih bo dopolnjevala in
spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na
spletni strani šole. Sprotni čistopisi pravil bodo na voljo v elektronski obliki na spletni strani
www.jozef.si .
Na osnovi sklepa vlade RS z dne 29. 4. 2020 in okrožnice MIZŠ z dne 8. 5. 2020 se postopoma
odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva. Predvidoma 18. 5. 2020 se bodo v šolo vrnili učenci
osnovne stopnje glasbenega izobraževanja (od 1. do 8. razreda osnovne stopnje) pri izvajanju
individualnega pouka – instrument. Prav tako bo s poukom na ta dan, tako individualnim kot
skupinskim, pričela tudi naša Orglarska šola sv. Jožefa Celje.
V okviru priporočil Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),
bomo na Orglarski šoli prilagodili organizacijo in izvedbo dejavnosti, zato nujno potrebujemo vaše
informacije o vrnitvi otroka v izobraževalni program Orglarske šole sv. Jožefa Celje.
Prilagamo še Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki jo boste predali učitelju instrumenta
(18. 5. 2020 ali prvi dan, ko bo vaš otrok prišel k pouku). Z izjavo zagotavljate, da je vaš otrok zdrav.
Izjavo vam bo po elektronski pošti posredoval ravnatelj Orglarske šole.
V nadaljevanju vas prosimo za takojšnje posredovanje informacij o prihodu k pouku učitelju
individualnega/skupinskega pouka oziroma najkasneje do nedelje, 17 . 5. 2020, na elektronski
naslov ravnatelja Orglarske šole (miha.lokovsek@jozef.si). Informacije nujno potrebujemo za
organizacijo dela v šoli od 18. maja 2020. Na osnovi vaših prijav bomo organizirali varen učnovzgojni proces.
Za otroka/učenca, ki bo zaradi zdravstvenih ali drugih omejitev ostal doma, posredujte opravičilo
ravnatelju Orglarske šole.
O možnosti obiskovanja skupinskega pouka vas bomo obveščali.
KDO LAHKO OBISKUJE POUK?
Pouk v Orglarski šoli se izvaja za vse učence individualnega predmeta instrumenta orgel oz klavirja,
v programu pripravnice. Ravno tako bo potekal ob striktnih pogojih tudi skupinski pouk v večji
učilnici, z ne več kot 15 učenci in ob označenih sediščih oz po navodilih ZRSŠ in NIJZ.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) se je opredelil, da v šolo lahko vstopijo le zdravi učenci.
Naslednjim skupinam učencev odsvetuje prihod v šolo:
- če ima učenec katero od zdravstvenih omejitev (skladno s priporočili RSK za pediatrijo)

- če učenec kaže simptome/znake: povišana temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče
žrelo, nahod, težko dihanje, driska
- če učenec živi v gospodinjstvu oz. v družini, v kateri ima katerikoli član zdravstvene omejitve ali
kaže simptome/znake bolezni
PRIHOD V ORGLARSKO ŠOLO SV. JOŽEFA CELJE (oz prostore Doma sv. Jožef Celje in župnije
Celje-sv. Jožef)
1.
V omenjene prostore vstopajo SAMO UČENCI in SODELAVCI ORGLARSKE ŠOLE, ostali le po
predhodni najavi.
2.
Maska je obvezna za vse SODELAVCE in UČENCE, starejše od 12 let v vseh prostorih.
3.
Na vhodnih vratih postorov za poučevanje in na vseh vidnih mestih (oglasna deska v
Lazarjevi hiši ter pred cerkvijo sv. Jožefa Celje) bodo visela navodila za preprečevanje okužbe
novega Covid-19.
4.
V zgoraj omenjene prostore se vstopa in izstopa skozi vrata glavnega vhoda v cerkev sv.
Jožefa ter glavna vrata vhoda Lazarjeve hiše.
5.
Vstop v omenjene prostore je dovoljen izključno zdravim osebam.
6.
Ob vstopu v prostore se vstopajoči odrasli in učenci razkužijo z razkužilom, ki je na voljo
ob vhodu.
7.
Priporoča se, da učenci in sodelavci Orglarske šole v vstopajo posamično, pri tem naj
ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
8.
Učenci se po omenjenih prostorih gibajo od glavnega vhoda cerkve sv. Jožefa do igralnika
na koru in obratno, ter v Lazarjevi hiši od glavnega vhoda do orgelskega kabineta in Lazarjeve
učilnice.
9.
Učenci se ne družijo med seboj. Učenci ne hodijo po hodnikih brez potrebe.
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V ORGLARSKI ŠOLI SV. JOŽEFA CELJE
V kolikor zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, učenec in učitelj ostaneta v
učilnici, kjer učenec v njegovi prisotnosti počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, ki
ga opravi učitelj. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.
Starši oz učenec so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko – 031-769-787, po
elektronski pošti miha.lokovsek@jozef.si ), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19.
Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko
preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega
učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o
karanteni.
Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi
spremljajo svoje zdravstveno stanje.
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in
druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.
Celje, 15. maj 2020
Miha Lokovšek, ravnatelj
Orglarske šole sv. Jožefa Celje

