DOPOLNITEV
k dogovoru o vzgojni soodgovornosti v času epidemije novega koronavirusa (SARS-CoV-2)
(SARS
(odobril Zavodni svet DIZ “Ivan Cankar”” dne 09. 10. 2020)
2020

Dijak/dijakinja ________________________________
-

Razred ____________

Upoštevajoč MO 39 z dne 26.6.2020 - Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività
scolastiche per settembre 2020) in naslednja dopolnila;
z ozirom na Smernice Tehnično znanstvenega odbora in njegove morebitne dopolnitve;

se šola obvezuje, da bo
izvajala vsa navodila za varno obiskovanje šole v okviru veljavne zakonodaje, posebno smernic
Ministrstva za zdravje in navodil Tehnično
Tehnično-znanstvenega
znanstvenega odbora ter drugih pristojnih organov. V
mejah svojih pristojnosti bo z razpoložljivimi sredstvi:
A) informirala osebje, dijake in družine o :
- predpisih in sprejetih ukrepih za preprečevanje širjenja SARS
SARS-CoV-2;
- organizaciji šole in poteku pouka v času krize SARS
SARS-CoV-2.
B) nudila pogoje za:
- vzdrževanje
rževanje zadostne medosebne varnostne razdalje;
- razkuževanje rok in površin;
- varen vstop in izhod iz šolskega poslopja;
- redno prezračevanje prostorov;
- preprečevanje zbiranja v skupine v šolskih prostorih.
C) nadzorovala, da bodo osebje in dijaki upoštevali navodila ZTO glede uporabe obraznih mask in
morebitnih drugih zaščitnih sredstev.
D) dijaka, ki kaže morebitne znake okužbe, napotila v posebno sobo, namenjeno izolaciji, ter o
tem nemudoma obvestila dijakovo družino.
E) v primeru prekinitve pouka v prisotnosti začela s poukom na daljavo po predvidenih smernicah.
MPr/

Dijak/dijakinja se obvezuje, da bo
A) dosledno upošteval vsa navodila, ki jih je določila šola za varno obiskovanje pouka;
B) odgovorno nadzoroval/a svoje zdravstevno stanje in nemudoma obvestil/a šolo o morebitnih
simptomih okužbe;
C) aktivno in odgovorno sodeloval/a pri vseh oblikah pouka, ki bodo uvedene v času karantene in
spoštoval/a pravilnIke;
D) v šolske prostore vstopal/a posamično;
E) ohranjal/a predpisano minimalno medosebno razdaljo;
F) vzdrževal/a ustrezno higijeno tudi z uporabo razkužil;
G)) spoštoval/a dodeljeni sedežni red v razredu;
H)) uporabljal/a izključno svoje osebne in šolske potrebščine;
I) upošteval/a navodila šolskega osebja glede nošenja obrazne maske.
Starši se obvezujejo, da
A) se bodo seznanili z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe SARS
SARS-CoV-2
2 in pravili o delovanju
šole v času epidemije;
B) bodo odgovorno nadzorovali zdravstveno stanje svojih o
otrok
trok in zagotovili, da ob vstopu v šolo
njihov otrok:
- nima oz. ni imel težav na dihalih in/ali telesne temperature višje od 37.5° C v zadnjih treh dneh;
- ni oz. ni bil v karanteni ali izolaciji v zadnjih 14 dneh;
- da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku, vvsaj
saj kolikor mu je znano, z osebami, pozitivnimi na
koronavirus;
C) bodo nemudoma obvestil šolo o morebitnih simptomih okužbe svojih otrok;
D) bodo nemudoma prevzeli otroka, v primeru, da se pri njem pojavijo morebitni znaki okužbe;
E) bodo dosledno spodbujali svoje otroke, naj upoštevajo vsa navodila, ki jih je določila šola za
varno obiskovanje pouka in se odgovorno obnašali v šoli in v družbi;
E) bodo spodbujali svoje otroke k aktivnemu in odgovornemu sodelovanju pri vseh oblikah pouka,
ki bodo uvedene v času epidemije novega koronavirusa (SARS
(SARS-CoV-2).

V Gorici, __________________

Podpis dijaka/dijakinje ......................................................
Podpis staršev/skrbnika .........................................
....................................................

Podpis ravnateljice:

PMr/

RAVNATELJICA
dr.Mara PETAROS

