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Spoštovani starši.
Danes nam je MIZŠ z okrožnico podalo dodatna, bolj natančna pojasnila v zvezi z izvajanjem
»Priporočil

o

uporabi

zaščitnih

mask«,

ki

jih

je

v

petek,

28.

8.

2020,

objavil

NIJZ

–

https://www.nijz.si/si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2.
MIZŠ navaja, da se nošenje zaščitnih mask v skupnih prostorih šole priporoča. To priporočilo NIJZ
velja do 6. 9. 2020, glede na trenutno situacijo (4. 9. 2020) pa MIZŠ meni, da lahko predvidevamo, da bo
priporočilo ostalo v veljavi v nadalje.
Sporočamo Vam, da bo naš JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, na podlagi zgoraj navedene okrožnice
MIZŠ, naš Protokol in načrt aktivnosti vzgoje in izobraževanja v razmerah, povezanih s covid-19, št. 6001/11/2020-42, z dne 1. 9. 2020, ustrezno noveliral.
V zvezi z nošenjem zaščitnih mask želimo pojasniti, da šola nima zakonskih pooblastil sankcioniranja
učencev ali staršev v zvezi z neizvajanjem priporočil, npr. v primeru, ko učenec zaščitne maske ne nosi oz.,
da so starši/skrbniki odklonili upoštevanje nošenja zaščitne maske. V primeru odstopanja od priporočil na
zahtevo starša ali skrbnika (starševe/skrbnikove odklonitve upoštevanja nošenja zaščitne maske za
njihovega otroka), bo šola vodila zabeležke o ravnanju starša/skrbnika, kar bo v nadaljnjih postopkih dokazilo
o sledenju zapletov glede širjenja bolezni COVID-19, ki jih bosta ob morebitnem pojavu spremljala
epidemiološka stroka in NIJZ. Vsakega učenca bomo v skladu z njegovo pravico do izobraževanja sprejeli v
VIZ proces, z doslednim upoštevanjem vseh ostalih preventivnih ukrepov. Za učence, ki maske iz
zdravstvenih razlogov ne morejo oziroma ne smejo uporabljati, pa zabeležk ne bomo vodili.
Spoštovani starši, zaupajte nam, saj se bomo na šoli, v največji meri trudili izvajati vsa priporočila
NIJZ in učencem ter zaposlenim zagotavljali varno okolje.
Kot navaja tudi MIZŠ je občutek odgovornosti vsakega posameznika na pomembni preizkušnji, v tem
primeru tudi staršev/skrbnikov učencev za svoje zdravje in zdravlje ljudi okoli nas. In kot sporoča tudi NIJZ,
namen priporičil ni v kaznovanju, sankcioniranju, ampak v ozaveščanju in vzpostavljanju odgovornosti
posameznika pri izvajanju ukrepov za preprečevanju širjenja širjenja okužb.
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