
OBVESTILO ZUNANJIM NAJEMNIKOM ŠOLSKIH PROSTOROV 

(športne dejavnosti za odrasle) 
COVID PROTOKOL UPORABE TELOVADNIC OŠ ŠTORE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 

 

Protokol je pripravljen z namenom preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ko v šoli 

pouk poteka po modelu B-OŠ  

Z oddajo telovadnic klubom, društvom in posameznikom pričnemo s 1. 10. 2020 po predhodno že 

dogovorjenemu urniku, vendar pod določenimi pogoji: 

 V telovadnico s spremljajočimi prostori lahko vstopajo le zdrave osebe.  

 Vstop vadečih je samo skozi stranski vhod OŠ Štore – pri telovadnici (obvezna uporaba zaščitne 

maske in razkuževanje rok v skladu z navodili za razkuževanje). 

 Garderobe se lahko uporablja, vendar mora zunanji izvajalec dejavnosti pred začetkom vadbe 

zagotoviti, da se jih razkuži (predvsem klopi v garderobi).  

 V garderobo/telovadnico se pride ob točni uri najema telovadnice/prostora, zaključiti in 

zapustiti garderobo/telovadnico je potrebno 5 min pred koncem najema, da lahko naslednji 

najemnik prostorov pripravi/razkuži garderobo/vadben prostor.  

 Ostali zunanji obiskovalci nimajo vstopa v šolo. 

 Za zaščito pred okužbo je za vse uporabnike telovadnic nujno redno in temeljito umivanje rok 

z milom in vodo oziroma razkuževanje rok, uporaba brisačk za enkratno uporabo ter 

upoštevanje higiene kašlja. 

 Tušev se v času ukrepov ne uporablja. Izjema je zadnja skupina po urniku v posamezni 

garderobi, ki tuše lahko uporablja. 

 Razkužilo in brisačke se nahajajo v vsaki telovadnici. 

 Vodje skupin, trenerji oz. njihove pooblaščene osebe: 

o vodijo evidenco udeležencev posameznih treningov oz. vadb (ime in priimek, telefon) in 

beležijo, kje se obiskovalci zadržujejo oz. katere prostore uporabljajo. Sezname hranijo 

30 dni od vsake izvedene dejavnosti in jih po tem roku uničijo (GDPR). 

o obvestijo udeležence, da lahko v šolo vstopajo le zdrave osebe,  

o v telovadnici poskrbijo za razkuževanje in zračenje sami, 

o poskrbijo, da sta prostor za vadbo in oprema ob zaključku termina pospravljena in 

pripravljena za naslednje uporabnike, 

o poskrbijo, da so garderobe po odhodu udeležencev pripravljene za naslednje 

uporabnike, 

o poskrbijo, da udeleženci sanitarije uporabljajo posamično, 

o uporablja se izključno lastne rekvizite/pripomočke, ki si jih zunanji izvajalec dejavnosti 

prinese s seboj (v primeru, da se uporablja šolske blazine, klopi in letvenike, jih je 

potrebo pred vadbo razkužiti), 

o poskrbi, da je vhod v telovadnico v času izvajanja treninga oz. vadbe zaprt. 

 Telovadnico, garderobe s sanitarijami in ostale površine se redno čistijo in razkužujejo. Šola bo 

poskrbela za čiščenje med dopoldanskim poukom in aktivnostmi v organizaciji šole ter v 

večernem času po zadnji končani aktivnosti popoldanskih uporabnikov. 

 Izpolnjevanje ukrepov in vodenje dokumentov je obvezno, vadba brez dokumentov je lahko ob 

kontroli (NIJZ, državni organ, Zavod za šport, šola) prekinjena in se bo nadaljevala, ko bo 

uporabnik telovadnice pripravljen spoštovati pravila  izvajanja in  vodenja evidenc. 

 

Mojca Rožman, ravnateljica 
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