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OBVESTILO STARŠEM
SPREJEM ZDRAVIH OTROK V VRTEC
Spoštovani starši,
delo v vrtcu poteka v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Pomembno je izvajanje splošnih
higienskih ukrepov: temeljito umivanje in razkuževanje rok, uporaba zaščitne maske,
upoštevanje higiene kihanja, kašlja in varnostne razdalje. Bistveno za zaščito pred okužbo je,
da vrtec obiskujejo le zdravi otroci.
Pričelo se je obdobje pogostih akutnih okužb dihal. V primeru bolezenskih znakov pri otroku
(kašelj, izcedek iz nosu, vročina, nahod, težko dihanje, slabo počutje, driska ali druga) ima
strokovni delavec pravico otroka zavrniti. Prosimo vas, da dosledno sporočate vzrok otrokove
odsotnosti.
V skladu z zadnjimi dogovori NIJZ, Ministrstva za zdravje in pediatrov, stroka svetuje, da otrok
v primeru izcedka iz nosu, zamašenega nosa in bolečin v žrelu ostane tri dni v domači oskrbi,
tudi če nima povišane temperature ali driske. Na testiranje bodo napoteni tisti otroci, ki bodo
imeli vročino nad 38°C ali še katere druge bolezenske znake. Nadaljnjo ukrepanje je v
pristojnosti pediatra.
Ob vrnitvi otroka v vrtec veljajo priporočila NIJZ - Vključitev v vrtec po preboleli nalezljivi
bolezni ali okužbi - Priloga 1. Prosimo, da starši po vsaki preboleli bolezni obvezno prinesete
Izjavo ob vrnitvi otroka - Priloga 3. S podpisom izjave starši prevzemate odgovornost, da
ste se posvetovali z otrokovim pediatrom.
Pomembno je medsebojno obveščanje in prenos informacij, da je ukrepanje ob sumu/pojavu
COVID-19 karseda učinkovito. V tem času je ključna naša skupna odgovornost, zato se vam
zahvaljujemo za sodelovanje.
Ostanite zdravi in lep pozdrav.
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Prilogi:
▪ Priloga 1: Vključitev v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi
▪ Priloga 3: Izjavo ob vrnitvi otroka

