OŠ Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd

ZA UPORABNIKE ŠOLSKE TELOVADNICE
Sporočamo vam, da lahko z vadbo in aktivnostmi v šolskem leti 2020/2021 pričnete v torek,
15. 9. 2020.
Pred samim pričetkom prosimo, da si natančno preberete priporočila in navodila glede
uporabe prostorov in jih dosledno upoštevate, saj je zdravje nas vseh še kako pomembno.
V primeru neupoštevanja priporočil in v primeru poslabšanja epidemiološke slike bomo
primorani telovadnico zapreti, kar pa seveda ni v nikogaršnjem interesu.
NAČRT VARNE UPORABE TELOVADNICE
Vsi uporabniki (klubi, društva, posamezniki) Upoštevati pravila NIJZ v zvezi z uporabo
morajo delovati varno in samozaščitno ter v telovadnice.
skladu s priporočili NIJZ.
V prostor lahko vadeča skupina vstopi le, Vodja skupine poskrbi, da se upoštevajo vsa
pod vodstvom vaditelja ob točno določeni priporočila, ki jih za uporabo telovadnic in
uri.
šolskih prostorov ter javnih institucij določa NIJZ
– varnostna razdalja, uporaba mask,
razkuževanje, higiena kašlja, higiena rok in
zračenje.
Vsi vadeči vstopajo hkrati, zamudniki ne morejo
vstopiti.
Ob vstopu je razkužilnik namenjen Poskrbite za razkuževanje ob prihodu in odhodu
razkuževanju.
iz telovadnice.
Garderob in tušev se ne uporablja.
Vadeči naj bodo že v športni opremi ali pa se
preoblečejo v telovadnici. Obutev se zamenja v
predprostoru telovadnice.
Uporabljate toalete v predprostoru telovadnice.
Prehajanje iz telovadnice v šolo ni Prehod med šolo in telovadnico bo zaklenjen,
dovoljeno. Velja tudi za malo telovadnico.
šolski otroci opreme ne bodo mogli jemati iz
svojih garderobnih omaric – le to morajo imeti
ob vstopu v telovadnico že s seboj.
Vadeči male telovadnice uporabljajo toalete pri
glasbeni učilnici.
Vaditelj poskrbi, da se vadeči ne potikajo po šoli.
Šoloobvezni otroci se za vadbo zberejo pred Vaditelj jih v skupini, po vseh priporočilih NIJZ,
šolo.
odpelje v vadbeni prostor.
Po vadbi se učenci ne smejo vračati v oddelke
OPB (o tem klubi obvestite starše).
Otroci se ne smejo mešati med seboj.
Odgovornost za to prevzemajo klubi.
Razkuževanje rekvizitov
Klubi, društva in posamezniki poskrbijo, da se
rekviziti pred in po uporabi razkužijo.
Ravnateljica OŠ Neznanih talcev Dravograd,
Danijela Ledinek
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