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Pravila bivanja v dijaškem domu v času epidemije bolezni 
CoVid-19 
 
Pravila bivanja v dijaškem domu v času izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe 

s SARS-CoV-2 predstavljajo dopolnitev splošnih pravil bivanja, ki veljajo v domu. Za zaščito 

dijakov in zaposlenih v dijaškem domu pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti 

primerne pogoje ter doseči dosledno izvajanje vseh splošnih in dodatnih higienskih ukrepov. 

Ključni ukrepi za omejevanje širjenja virusa so stalno in temeljito umivanje rok, higiena kašlja in 

vzdrževanje primerne razdalje do drugih. V primerih, ko razdalje zaradi narave delovnega 

procesa ni možno vzdrževati, je obvezna uporaba zaščitne maske.     

 

Dijaki morajo pred prihodom v dom s podpisom potrditi, da so s pravili seznanjeni in se zavežejo, da 

jih bodo dosledno spoštovali in izvajali. Prav tako morajo dijaki s podpisano izjavo o zdravstvenem 

stanju  zagotavljati, da niso zboleli za bolezen SARS -CoV-2, v kolikor želijo bivati v domu. 

Dijaku, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje drugih, se izreče alternativni vzgojni ukrep: začasna 

prepoved bivanja v domu. 

I. DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju povečane nevarnosti za okužbo:  

1. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu 

• Vsak dijak je dolžan med bivanjem v dijaškem domu upoštevati priporočila NIJZ. Glej 

www.zrszs.si – Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s Covid-19. 

• Pri vstopu v dijaški dom je priporočeno umivanje/razkuževanje/ rok in upoštevanje varnostne 

razdalje po priporočilih NIJZ – 1,5m.  

• Obvezno je redno in temeljito (navodila NIJZ) vzdrževanje higiene rok. 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. 

• Ob primeru suma na bolezensko stanje dijaki ne prihajajo v dijaški dom. V kolikor pride do 

obolenja v času bivanja, je dijak dolžan o tem obvestiti zaposlene ter se ravnati po navodilih, 

ki jih prejme. Navodila za osebe s sumom na obolelost s kovidom najdete na: 

https//www.nijz.si/sites/www.nijz.si/filesuploaded/letak covid-19.pdf. 

• Učenje poteka  v sobah, individualno. Možno je učenje v učilnicah, atriju in drugih primernih 

prostorih, ob upoštevanju pravila – 1,5m medsebojne razdalje. Če razdalje ni možno 

zagotoviti, je obvezna uporaba zaščitnih mask.  

http://www.zrszs.si/


• Obiski v sobah niso dovoljeni. Ob upoštevanju osebne razdalje in drugih, higienskih pravil, 

svetujemo gibanje v atriju in pred domom ob upoštevanju vsaj 1,5m razdalje. 

• Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo. 

• Zunanji obiski v sobah niso dovoljeni. V izrednih primerih in ob vednosti osebja doma, so 

dovoljeni zunanji obiski v skupnih prostorih.  

• Odpadke dijaki ločujejo in jih redno sami odnašajo v ločevalne zabojnike pred domom. 

• V domu potekajo interesne dejavnosti, pri katerih je mogoče zagotoviti primerne razdalje 

med osebami. Dovoljene dejavnosti razvedrilne narave  so tiste, pri katerih je možna izvedba 

ukrepov. 

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

Vzgojitelji in dijaki pri tem nosijo maske, če ni možno zagotoviti 1,5m razdalje med osebami. 

• Dijaki uporabljajo lastne maske. Pomembna je pravilna uporaba le-teh. Glej navodila pravilne 

rabe mask (www.gov.si). 

 

2.  Prehranjevanje v domu 

 

• Vsak dijak  se je dolžan seznaniti s pravili izvajanja domske prehrane in jih dosledno 

upoštevati (glej navodila pred jedilnico in v jedilnici ter označbe). 

• Garderobo puščamo v avli na za to določenem prostoru ali v sobah. Odlaganje predmetov in 

garderobe v recepciji ni dovoljeno. 

• Pred vstopom v jedilnico, si obvezno umijemo roke po navodilih NIJZ.  

• V jedilnici so mize razporejene tako, da se lahko ohranja ustrezna medsebojna razdalja. 

Število mest v jedilnici je omejeno. Če so vsa mesta zasedena, dijaki počakajo v vrsti pred 

jedilnico, pri oznakah, ki določajo razdaljo najmanj 1,5 m oziroma se na obrok vrnejo kasneje. 

• Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo (1,5 m). 

• Če je vrsta daljša, priporočamo, da se dijaki vrnete k obroku kasneje. 

• Prehrano in jedilni pribor (zavit v papirnati prtiček) na liniji delijo kuharice. 

• Obvezna uporaba maske v jedilnici velja za vse uporabnike, ki se prehranjujejo v domu. V 

jedilnici obiskovalci ne vstopajo. 

• Mize in stoli v jedilnici so razporejene tako, da pri vsaki mizi sedi samo dve osebi, diagonalno. 

Postavitev stolov pri mizah ni dovoljeno spreminjati.  Pri prehranjevanju v atriju je prav tako 

potrebno upoštevati vsa higienska priporočila. 

• Uporaba mobilnikov med hranjenjem je strogo je prepovedana! 

• Pladenj z umazano posodo odnesemo k pomivalnemu pultu, odpadke sortiramo. 

 

3. Knjižnica 

Uporaba knjižnice in računalnikov ter tiskalnikov je možna ob strogem upoštevanju navodil 

knjižničarke (glej navodila za obisk knjižnice). 

II.  DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM   

1. Izvajanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje  
 
Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom se dosledno izvajajo splošna pravila in navodila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 



• izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi in se držimo varnostne razdalje (2 m); 

• ne dotikamo se oči, nosu in ust; 

• upoštevamo pravila higiene kašlja; 

• redno si umivamo roke z milom in vodo; 

• v primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 

• v zaprtih  prostorih nosimo masko, če ni mogoče zagotoviti zadostno razdaljo med osebami. 

 

2. Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov 

  

Čistilke v domu redno in pogosteje kot  pred epidemijo čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki 

se jih pogosto dotikamo (kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe 

umivalnikov). Za redno higieno in prezračevanje sob skrbijo dijaki sami. Potrebna čistila, čistilna 

sredstva in vrečke so na voljo kot do sedaj. 

 

Dijaki so dolžni  ob koncu vsakega menjalnega obdobja za menjavo posteljnine (glej datume – 

menjava posteljnega perila) odnesti lastno posteljnino in jo nadomestiti s svežo. Dijaki, ki bodo 

uporabljali domsko posteljnino  zložijo rjuhe in prevleke v plastično vrečko, jo zavežejo, opremijo z 

datumom in jo odnesejo pred pralnico. V primeru suma na okuženost je dolžan dijak, preden zapusti 

dom, odnese lastno posteljnino domov, domsko pa odda po predpisanem protokolu 

 
3. Ukrepi v primeru znakov bolezni  
 
V primeru, da kdorkoli zboli z znaki okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje), veljajo naslednji 
ukrepi: 

• Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot 

domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, počaka v 

izolaciji (vzgojiteljske sobe ). Dijak v času, ko čaka na starše ali skrbnike, nosi masko.  

• Če je pri dijaku nato potrjena, starši dijaka o tem obvestijo dijaški dom in šolo. Dijaški dom 

obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor 

okužbe in identificira osebe, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli 

itd.  

• Če zboli vzgojitelj oziroma drug zaposleni z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z 

delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je test na COVID-19 pozitiven, 

o tem obvesti ravnatelja doma. Dijaški dom o primeru obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko 

preiskavo. Prostore šole in dijaškega doma, kjer se je gibal oboleli dijak, vzgojitelj oziroma 

osebje, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo.  

 
 
                                                                                                                                        Ravnateljica: 

                                                                                                                                 Mag. Nataša Erjavec  

 

 

 



S tem podpisom zagotavljam, da sem s Pravili bivanja v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana v času 

epidemije (CoVid-19)  seznanjen(a) in jih bom v času bivanja v dijaškem domu dosledno izvajal(a). 

 

 

 

Datum:  _________________                                   Dijak/inja:________________________  vz.s.:_____                                                                  

 

                                                                                    podpis:   ____________________                                                                 

 

 


