V Ljubljani, 3. 1. 2021

ZADEVA: OBVESTILO STARŠEM IN SKRBNIKOM O ODPRTJU CIRIUS KAMNIK
Spoštovani starši in skrbniki,
sporočamo vam, da je po veliko nejasnostih in informacijah v zadnjih trenutkih (tudi na Silvestrski
večer) sedaj dokončno odločeno, da v torek, 5. 1. 2021, naš Center zopet odpira vrata vsem našim
otrokom in mladostnikom (v nadaljevanju OM). S tem dnem bomo tako začeli izvajati:
- vse osnovnošolske programe,
- vse srednješolske programe,
- vse vzgojne programe (za OM na dnevni in tedenski obliki usposabljanja) in
- zdravstveno dejavnost (ambulanto, zdravstveno nego in medicinsko rehabilitacijo).
Epidemiološko stanje v državi je še vedno zaskrbljujoče in se kljub zaostritvam ukrepov v boju proti
širitvi koronavirusa v zadnjem obdobju leta 2020 ne izboljšuje. Po božično novoletnih praznikih
zdravstvena stroka pričakuje celo poslabšanje trenutnega stanja. Vse to nas navdaja z zaskrbljenostjo,
zato smo zelo previdno in odgovorno pristopili k načrtovanju odprtja Centra. V vseh enotah smo dobro
pripravljeni, tako kot v jesenskem času. Takrat smo kljub nekaterim zaznanim okužbam s
koronavirusom v Centru uspešno preprečevali širjenje bolezni med OM in zaposlenimi. Situacija je
sedaj precej slabša, zato so se navodila MIZŠ in priporočila NIJZ o ukrepih za preprečevanje širjenja
bolezni COVID-19 tej situaciji prilagodila, kar pomeni, da so zahtevnejša za izvedbo (ne samo v našem
Centru, temveč tudi v drugih sorodnih zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami).
Zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami smo MIZŠ in NIJZ opozarjali, da vzgojno
izobraževalnega procesa ne moremo organizirati na način, da bi bila upoštevana in spoštovana vsa
priporočila NIJZ. Žal zadovoljivih odgovorov nismo prejeli.
Ne glede na to menimo, da smo v Centru dobro pripravljeni in da bomo storili vse za varno okolje naših
OM in zaposlenih v času vzgoje, izobraževanja, rehabilitacije in bivanja v Centru. V ponedeljek, 4. 1.
2021, bomo zato s hitrimi testi testirali praktično vse zaposlene.
V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 29. 12. 2020 in v želji za kar najbolj učinkovito preprečevanje širjenja
koronavirusa vas starše prosimo za dovoljenje, da ob prihodu vašega otroka v Center v torek, 5. 1.
2021, pri njem izvedemo brezplačno hitro testiranje (vzorec je mogoče vzeti ali iz nosne votline ali iz
žrela). Dovoljenje posredujte v ambulanto po e-pošti: ambulanta@cirius-kamnik.si ali na telefonsko
številko 01/830 13 08 najkasneje do ponedeljka, 4. 1. 2021, do 15.00.
Ob ponovnem odprtju Centra bomo pri organizaciji dela v največji možni meri upoštevali »Dodatna
priporočila za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju za preprečevanje širjenja
okužbe s SARS-CoV-2« NIJZ (dodatna_priporocila_za_ospp_in_zavode_21052020.pdf (nijz.si)) in
navodila iz okrožnice MIZŠ z dne 29. 12. 2020, navajamo:
1. Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov je v skladu s priporočili zdravstvene stroke
(npr. prihod v šolo, odhodi v jedilnico, telovadnico, knjižnico, na WC…). OM naj uporabljajo maske
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ves čas razen, ko so v učilnici samo s sošolci. Na obvezno uporabo mask v prostorih šole in na
zunanjih površinah šole opozorite (nanaša se na zavode za izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami; op.p.) tudi starše.
Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih. Dosledno je treba zagotoviti, da se OM iz različnih
oddelkov ali učnih skupin ne združujejo. Z vzdrževanjem stalne skupine otrok v mehurčku
zmanjšujemo število stikov in preprečujemo širjenje okužbe.
V učilnici in jedilnici naj OM sedijo na čim večji možni razdalji in s tem preprečijo kapljični prenos
okužbe.
Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je treba v času
uporabe redno zračiti, vsaj vsako uro. Priporočamo, da imajo OM s seboj dodatna oblačila.
Dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje otrok (interesne dejavnosti, neobvezni izbirni
predmeti, izvenšolske dejavnosti), ne bomo izvajali. OM naj bodo ves čas prisotnosti v šoli v
svojem mehurčku.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvaja le znotraj matičnega oddelka ali skupine.
Šole v naravi, plavalni tečaji in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo. Kljub temu bomo izvajali
čim več gibalnih oz. športnih aktivnosti.
Dneve dejavnosti bomo izvedli na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem
higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.
V zaprtih šolskih športnih objektih se za otroke ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov
vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
Strokovne delavke in strokovni delavci naj zaradi možnosti prenosa okužbe opustijo neformalna
druženja (npr. v zbornici, hodnikih, kabinetih …), pri svojem delu pa naj dosledno upoštevajo
preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok in prostora, nošenje mask ves čas tako v
prostorih šole kot tudi na zunanjih površinah, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov
najmanj enkrat v eni šolski uri). Pri dejavnostih izven oddelka, npr. na sprehodih ali igrišču šole,
zaposleni nosijo maske in se ne družijo med seboj. Vse pogovore naj opravijo po videokonferenci
oz. po telefonu.
Vodstva šol še naprej usmerjajo zaposlene in starše, da tudi v zasebnem življenju upoštevajo
priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.
Organi šole, zavoda (svet staršev, svet šole…) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo, ravno
tako sodelovanje s starši praviloma poteka na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega
odsvetovano.
V šoli lahko dodatno strokovno pomoč izvajajo tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno
strokovno pomoč, vendar ob doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov. Kjer
je možno, naj dodatna strokovna pomoč še vedno poteka na daljavo.

Pri izvajanju naših programov lahko poleg težav pri prilagajanju dela priporočilom in navodil NIJZ ter
MIZŠ naletimo tudi na kadrovsko podhranjenost. Zaradi posebnih okoliščin (počitnice in prazniki),
namreč še nimamo natančnega podatka, koliko zaposlenih se bo v torek, 5. 1. 2021, lahko vrnilo na
delo. Projekcija izpred približno treh tednov kaže na to, da bo zaradi uveljavljanja varstva lastnega
otroka do 5. razreda osnovne šole in bolniških odsotnosti, lahko odsotna kar petina zaposlenih v
Centru. Pripravljen imamo tudi načrt za tak scenarij (prerazporejanje zaposlenih).
V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije in obvestila s posameznih področji dela
našega Centra:
Vzgojno izobraževalno delo
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To bo potekalo po ustaljenih urnikih v kar najbolj celoviti izvedbi v skladu s priporočili NIJZ in navodili
MIZŠ. Izjema je le torkova izvedba teh programov za OM na tedenski obliki usposabljanja, saj bodo ti v
Center prihajali z organiziranimi prevozi v torek, 5. 1. 2021 dopoldne, najkasneje do kosila.
V ponedeljek, 4. 1. 2021, bo pouk potekal na daljavo.
OM, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka in bivati v domu Centra, bodo
učitelji po ustaljenih komunikacijskih kanalih redno informirali o učni snovi, ki se je pri pouku
obravnavala in jim posredovali tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v
oddelku ostali OM. Kolikor bo le mogoče, bodo učitelji ali vzgojitelji, seveda usklajeno, izvajali tudi učne
ure na daljavo.
V primeru okužbe in karantene OM v posameznem oddelku, bomo zanje izvajali vzgojno izobraževalno
delo na daljavo.
Obveščanje o odsotnosti OM
Prosimo vas, da morebitno odsotnost vašega otroka v naslednjem tednu čim prej sporočite na ustaljen
način na e-naslov: sporocila@cirius-kamnik.si ali s sms na številko 031 330 739.
Delo v Zdravstveni enoti
V ambulanti, zdravstveni negi, klinični psihologiji in medicinski rehabilitaciji naj bi delo potekalo
praktično v polnem obsegu. Vse sile bomo usmerili v učinkovito izvedbo medicinske rehabilitacije
(fizioterapije, delovne terapije, logopedije in tudi hipoterapije) v okviru individualnih obravnav.
Z delom specialističnih ambulant bomo začeli takoj, ko bodo razmere to dopuščale.
Organizirani prevozi
Organizirani prevozi so z zdravstvenega vidika najbolj kritična točka celotne organizacije dela. Ker na
prevozih ne moremo upoštevati principa »stalnega mehurčka ali epidemiološke družine« (priporočilo
NIJZ), bodo OM v kombijih sedeli na največji možni razdalji eden od drugega. Nositi bodo morali
zaščitne maske. Vozniki imajo z naše strani podrobna navodila o zaščitnih ukrepih pred okužbo.
Za zagotovitev kar največje stopnje varnosti zdravja OM vas vse starše in skrbnike prosimo, da v kolikor
to zmorete, vsaj določeno obdobje po odprtju Centra ali do sprostitve ukrepov, sami vozite otroke v
Center. S tem se zmanjša število OM na kombiju in seveda tudi močno upade možnost okužbe s
koronavirusom.
Dnevne relacije bodo prvi dan v torek, 5. 1. 2021, potekale po ustaljenem urniku, vikend relacije pa
bodo opravljene isti dan tekom dopoldneva. OM na tedenski obliki usposabljanja bodo v Center prispeli
v torek najkasneje do kosila. V ponedeljek, 4. 1. 2021, vas bodo poklicali vozniki za informacijo ali vaš
otrok potrebuje organiziran prevoz ali ne. V kolikor vaš otrok prevoz potrebuje, vam bo voznik
sporočil točno uro, kdaj naj bo vaš otrok pripravljen za odhod v Center (to še posebej velja za vikend
relacije).
Vprašanja
Predvidevamo, da boste starši in skrbniki morda imeli še kakšno vprašanje v zvezi z odprtjem Centra.
Vprašanja v zvezi z izobraževanjem pošljite svetovalni delavki za:
- učence OŠ Neti Zalar: neta.zalar@cirius-kamnik.si
- dijake SŠ Ireni Praznik: irena.praznik@cirius-kamnik.si
Vprašanja v zvezi s prevozi in bivanjem v domu pošljite Katji Kadivec: katja.kadivec@cirius-kamnik.si
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Informacije v zvezi z zdravstvenim stanjem OM
Spoštovani starši in skrbniki, kot vedno do sedaj, vas ponovno pozivamo, da dosledno spoštujete in
upoštevate to, da v Center prihajajo le zdravi OM. Prosimo, da zadržite otroka doma tudi v primeru,
da je kdo od družinskih članov oboli z bolezenskimi znaki združljivimi za COVID-19 in sicer vse dokler
ta bolezen ni izključena.
Pomembno je, da se vsi zavedamo, da so bolezenski znaki COVID-19 pri OM pogosto blagi, kratkotrajni
in na prvi pogled morda tudi neznačilni (zamašen nos, prebavne težave, glavobol, bolečine v žrelu,
občutek težkih nog, utrujenost, kratkotrajno in blago povišana telesna temperatura) lahko pa tudi bolj
značilni in izraziti (kot so nenadna izguba vonja, motnje okusa, visoka vročina, kašelj in težko dihanje).
V primeru, da tekom dneva v Centru opazimo pri vašem otroku zgoraj naštete bolezenske znake, bo
OM odvzet bris na novi koronavirus za preiskavo PCR, starši pa ste ga dolžni priti iskat v najkrajšem
možnem času. Do vašega prihoda bo nastanjen v izolirni sobi.
V primeru pozitivnega izvida bodo vsi, ki so bili v tesnih stikih z obolelim, poslani domov v 10-dnevno
karanteno. Pred odhodom bomo vsem, ki so prišli v stik z obolelim posameznikom, opravili hitri bris na
novi koronavirus z namenom odkrivanja asimptomatskih prenašalcev bolezni in preprečitve širjenja
bolezni v Centru.
Izjeme pri odvzemu brisa so zgolj tisti, ki so preboleli COVID-19 zadnje 3 mesece. Zato vas prosimo, da
sporočite ali je vaš otrok COVID-19 že prebolel in kdaj (v kolikor tega podatka še niste posredovali)
na elektronski naslov ambulanta@cirius-kamnik.si ali na številko 01/830 13 08.
K temu obvestilu prilagamo tudi »Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja učencev in dijakov
CIRIUS Kamnik ob vrnitvi po odsotnosti 5 dni ali več«. Prosimo vas, da ga pazljivo izpolnite, otroci pa
naj ga prinesejo v torek, 5. 1. 2021, s seboj.
Kljub negotovi in resni situaciji smo prepričani, da bomo tudi z vašo pomočjo, spoštovani starši in
skrbniki, uspešno prebrodili te zahtevne čase. Pri tem računamo na vašo podporo, razumevanje in
sodelovanje.
Želimo vam srečno in predvsem zdravo leto 2021!
CIRIUS Kamnik
Goran Pavlič
Direktor

Priloga:
- Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja učencev in dijakov CIRIUS Kamnik ob vrnitvi po
odsotnosti 5 dni ali več
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