OŠ Stari trg ob Kolpi
Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi
Telefon: 07/30-55-102 , 030 602 888
fax: 07/30 55 163
e-pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si

Številka:
Datum:

PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-COV-2 VZGOJNO VARSTVENI
ENOSTI PRI OŠ STARI TRG OB KOLPI

1. NAMEN
Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako organizirati delo v zavodu, v primeru širjenja
koronavirusa. Poleg tega vsebujejo tudi navodila, kako skrbimo za ustrezno čiščenje in higieno. Primarni
namen tega dokumenta je zmanjšanje vpliva koronavirusa na delovanje šole in vrtca. Dokument se bo po
potrebi popravljal in dopolnjeval.

2. VODENJE IN KOORDINACIJA
Koordinatorji so osebe, ki po potrebi dopolnjujejo in spreminjajo dokument ter skrbijo za koordinacijo dela
in poteka aktivnosti na šoli v času pandemije. Potek dela koordinatorjev nadzira ravnatelj šole.
Koordinatorica za šolo: Andreja Rade
DELOVNA KOORDINACIJSKA SKUPINA:
V primeru njune odsotnosti se njuno delo razdeli naslednjim delavcem-kam šole/vrtca:
Koordinatorica za šolo: Mojca Butala
Koordinatorica v vrtcu : Anja Jakljevič
Koordinatorica na razredni stopnji: Ingrid Mihelič
Koordinatorica na predmetni stopnji: Mateja Oberstar
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Koordinatorica tehničnega kadra: Mojca Breznik
V primeru odsotnosti koordinatorjev so le-ti dolžni izbrati svojega namestnika, ki ga morajo o odsotnosti
obvestiti in nanj prenesti vse zadolžitve. Vsem zaposlenim se ta dokument posreduje tudi v elektronski
obliki.

3. SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ
Primarno informacije naprej predajajo člani koordinacijske skupine, poleg njih pa tudi:
– kuhinja: Helena Ferderber
– čistilke: Mojca Žužinjak
Zaželeno je, da posamezniki koordinatorjem predlagajo popravke za načrt, saj je pričakovati da bolje in
podrobneje poznajo razmere na določenih področjih kot jih pozna koordinator. Koordinator je dolžan
predloge pretehtati, predebatirati in vnesti v načrt, če se izkažejo smiselni in nujni.
KONTAKTNI PODATKI: IME E-MAIL/TELEFON /ZADOLŽITVE
Ime
Andreja Rade

e-mail
andreja.rade@gmail.com

Mateja Oberstar

Mateja.oberstar@gmail.com

Ingrid Mihelič

Ingrid.mihelic@gmail.com

Telefon
O7 30 55 102
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Zadolžitve
Koordinacija dela
šole Priprava
sprotnih pisnih
informacij.
Organiziranje
nadomeščanj v
primeru odsotnosti
Mojce Butala. Skrb
za pretok
informacij z
drugimi delavci v
primeru odsotnosti
katerega od
področnih
koordinatorjev.
Skrb za sprotno
obveščanje
delavcev
predmetne
stopnje. Skrb za
pretok informacij z
drugimi delavci.
Skrb za sprotno
obveščanje
delavcev razredne

Mojca Breznik

Mojca.gob@gmail.com
ostaritrg.nm@guest.arnes.si

O7 30 55 102
030 602 111

stopnje. Skrb za
pretok informacij z
drugimi delavci.
Koordinacija dela
šole, skrb za pretok
informacij in
sprotno
obveščanje
delavcev v primeru
odsotnosti Andreje
Rade.

Pred začetkom novega šolskega leta, vodstvo obvesti starše o pogojih, pod katerimi otroci pridejo v vrtec in
jih seznani z ukrepi veljavnega režima na spletni strani šole in vrtca.
Pred vhodom v vrtec, so nalepljene infografike in piktogrami, ki obveščajo in opozarjajo na ukrepe in
dejavnosti za preprečevanje širjenja covid-19.
Koordinator poskrbi, da pripravi pomembne, sveže informacije, ki jih šola objavi na svoji spletni strani in
oglasnih deskah. Informacije na spletni strani po potrebi na internetu objavljata Nuša Butala ali Mojca
Breznik.
Ustne informacije staršem redno posredujejo strokovne delavke vrtca.
4. ORGANIZACIJSKA IZHODIŠČA DELOVNEGA IN UČNEGA PROCESA
Upošteva se priporočila NIJZ v sodelovanju z MIZŠ.
Vse uporabnike se seznani z ukrepi ( infografike, obvestila, predavanja).

V vrtcih se priporoča dosledno izvajanje ukrepov, s čimer se varuje zdravje zaposlenih in
njihovih bližnjih in otrok, ki so vrtcu zaupane v varstvo in izobraževanje. Tako se bo lahko premostilo
čas do takrat, ko bo na voljo cepivo oz. učinkovita zdravila. Gre za povsem nov virus in po svetu
poteka veliko raziskav, s katerimi želijo raziskovalci ugotoviti, kako se virus širi, potek bolezni COVID19 glede na starost in zdravstveno stanje bolnikov, dolgotrajne posledice po preboleli bolezni COVID19… Nekatere tuje raziskave kažejo na to, da ni prišlo do velikega širjenja bolezni med otroki, kar
delno lahko pripišemo tudi dobremu izvajanju higienskih ukrepov.
Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci oz. zaposleni. Pomembno je, da so
starši in zaposleni seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in ob pojavu simptomov in
znakov pravilno ukrepajo.
V vrtcih je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje
izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Ukrepe naj se izvaja v obsegu, kolikor je
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to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.
Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za
omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti
izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z
mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pri
okuženem pojavijo znaki in simptomi bolezni.
Z organizacijskimi ukrepi dosegamo manjše število stikov med otroki in med zaposlenimi. Tako je
pomembno izvajati priporočene ukrepe glede prihoda v vrtec, vstopanja v vrtec.
Spremljanje zdravstvenega stanja
Vrtec naj obiskujejo le zdravi otroci in vzgojitelji (brez znakov akutne okužbe dihal). V poletnem
času po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni naj otroci prinesejo podpisano izjavo staršev (Priloga 3).
Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se
najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom,
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih
bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in
zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so
srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji
potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za
prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna
tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako
najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in
več
informacij
na
spletni
strani
Nacionalnega
inštituta
za
javno
zdravje:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi,
ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike
z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega
zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste
nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.
Tudi zaposleni v vrtcu naj spremlja svoje zdravstveno stanje in v primeru, da zboli z zgoraj navedenimi
znaki/simptomi ali če bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki biva v istem gospodinjstvu, naj
ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila naj kontaktira izbranega osebnega
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ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo
osebo bo zaposleni nadaljnja navodila prejel od epidemiološke službe.
Zaposleni naj bodo 14 dni po vrnitvi z dopusta še posebej pozorni na svoje zdravstveno stanje in naj
dosledno izvajajo priporočene higienske ukrepe.

PRVI/PONOVNI PRIHOD V VRTEC
Starši morajo vodstvu vrtca pred ponovnim prihodom otroka v vrtec sporočiti, da bodo otroka
ponovno pripeljali v vrtec. Ob prihodu otroka prinesejo podpisano izjavo (Priloga 3). Starši naj
spremljajo zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestijo vrtec in otroka ne pripeljejo
v vrtec.
Uvajanje otrok v vrtec
Ob uvajanju otrok v vrtec so starši lahko prisotni. Starši naj dosledno izvajajo vse higienske ukrepe in
v igralnicah uporabljajo zaščitno masko. Starši naj kolikor se le da ostajajo na enem mestu in
nimajo stikov z drugimi otroki.

UKREPI
Ker se zavedamo, da zaradi razvojnih zakonitosti in specifike dela z otroki vzgojitelji in otroci ne
morejo izvajati vseh možnih ukrepov, smo jih po vzgledu drugih držav skušali prilagoditi ali dodati
druge ukrepe oziroma prilagoditve, ki preprečujejo okužbo in so izvedljivi v vrtcu.

Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno izvajanje splošnih
higienskih in ostalih ukrepov:


Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za
roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke
je
namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso
namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali
pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju
kljuk, npr. vstopanje v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin…
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Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.



Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra.



Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in
nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček
po vsaki uporabi odvržemo med odpadke ter si nato umijemo roke z milom
in vodo.



Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno temeljito
prezračimo (na stežaj odprta okna).



V vrtec naj vstopajo samo otroci in zaposleni, starši, ki naj upoštevajo vse potrebne
ukrepe, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe
(nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…).



Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali
preko računalniške povezave.



Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov.



Če je mogoče, ne uporabljamo javnega prevoza.



Uporaba mask v zaprtih prostorih v skladu s priporočili.

PRIPOROČILA ZA ZAPOSLENE
Vzdržujte potrebno razdaljo (1,5 - 2 metra) do kolegov in otrok iz drugih vzgojnih skupin, s katerimi
ne sodelujete; tudi v prostorih za zaposlene.
Izvajajte vse potrebne higienske ukrepe. V ta namen je potrebno namestiti razkužila na več mestih v
vrtcu, vendar tako, da ne bodo dostopna otrokom.
Omejite fizične sestanke in odmore, kjer se zbere več ljudi. Če je mogoče, uporabite videokonference
namesto fizičnih srečanj s kolegi.
Izogibajte se pozdravov z dotikanjem.
Pri delu po možnosti ne nosite nakita na rokah.
Morebitne skupne tablične računalnike, računalnike / tipkovnice morate po uporabi za vsakim
uporabnikom razkužiti.
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Bodite posebno pozorni na higieno v kuhinji.
Ne uporabljajte javnega prevoza na delovno mesto in z njega, če je možno.
Če zaposleni delajo v več vrtcih, morajo poznati in izvajati specifične lokalne postopke za
preprečevanje širjenja okužbe v vsakem vrtcu. Prizadevati si morajo, da je delo tako organizirano, da
ne delajo v različnih vrtcih na isti dan.
Posebne službe (npr. logoped in druge) se morajo držati osnovnih rutin preprečevanja prenosa okužb
v skladu s trenutnimi priporočili, drugače opravljajo svoje delo kot običajno. Če je mogoče, uporabite
videokonferenco.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Zaposlenim priporočamo uporabo maske zlasti ob srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok.
Uporaba rokavic za enkratno uporabo je potrebna pri menjavi pleničk.
Pri čiščenju in razkuževanju je potrebna uporaba zaščitnih rokavic za večkratno uporabo.
Uporablja se običajno pralno delovno oblačilo za osebje v vrtcu.
PRIHOD V VRTEC in ODHOD IZ VRTCA
Potrebno je časovno in prostorsko načrtovanje prisotnosti in dejavnosti otrok v vrtcu in časa prevzema
ter odhoda otrok iz vrtca, da se izognete zastojem v garderobi.
Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 - 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če prihajajo
hkrati.
V vrtec naj ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če je nujno, pa z masko in si ob vstopu razkužijo roke.
Otrok si po preobuvanju in oblačenju umije roke.
Večjim otrokom lahko na tla narišete oznake za potrebno medosebno razdaljo. Večji otroci prihajajo
v vrtec tako, da se v garderobi sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in
vodo.
Priporočamo, da si predšolski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih umivajo z vodo in milom. Rezervna
oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko
damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma.
Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec in iz vrtca odrasla oseba iz istega gospodinjstva razen
izjemoma, če so odrasli v karanteni.
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Uporabo javnega prevoza do vrtca in z njega odsvetujemo.

BIVANJE V IGRALNICI

Otroški ležalniki naj bodo razporejeni na največji možni razdalji. Priporočamo razdaljo 1,5 – 2m
(razdalja od ust do ust). Vsak otrok naj uporablja vedno isti ležalnik.
Izogibajte se zastojem na poti v in iz vrtca in v in iz stranišča.

IGRANJE NA PROSTEM
Če je mogoče, načrtujte čim več dejavnosti na prostem. Idealno je, če ima igralnica izhod na prosto.
Če se le da, podaljšajte čas, ki ga otroci preživljajo zunaj. Pri tem priporočamo izbiro ur, ko moč
sonca ni največja. Svetujemo tudi, da poskrbite za ustrezno zaščito pred soncem.

IGRALA
Priporočamo, da se otroška igrala na vrtčevskih igriščih uporablja le, če gre za igrala, ki so
namenja zgolj uporabi vrtca in do njih ne dostopajo zunanji uporabniki ter je zagotovljeno
razkuževanje med uporabo različnih skupin otrok.

Izjemo med igrali predstavljajo peskovniki. Mivke v njih se ne da razkuževati na način kot površine
ostalih igral, prav tako do sedaj še ni objavljen oziroma znan čas preživetja virusa SARS COV-2 v mivki.
Zato smo uporabo peskovnikov odsvetovali.
Igre v peskovniku pa so med otroci v poletnem času zelo priljubljene. Glede uporabe peskovnika v
smislu preprečevanja širjenja okužbe s SARS COV-2 ne bi bilo težav, če bi imela v vrtcu vsaka
posamezna zaključena skupina svoj peskovnik.
Na koncu igre naj se peskovnik po možnosti prelopata in pusti odkrit do zaprtja vrtca, da se, če je
pesek moker, posuši. V kolikor ostaja peskovnik odkrit tudi čez noč, je potrebno pred njegovo
ponovno uporabo z vizualnim pregledom preveriti, ali so v peskovnik po zadnji uporabi zašli tujki in
jih, če so prisotni, tudi odstraniti in po potrebi še drugače ukrepati.
Svetujemo še, da peskovnik ki ga uporablja več skupin, uporabljajo zgolj otroci drugega starostnega
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obdobja (4-6let), ki že lahko skrbijo za vzdrževanje osebne higiene. Priporočljivo je, da strokovni
delavec ves čas spremlja njihovo igro, jih opozarja, da ne bi med igro dajali peska, predmetov ali rok
v usta oziroma se dotikali obraza in oči ter, da poskrbi, da si po igri v peskovniku vsi otroci temeljito
umijejo roke.

FIZIČNI STIKI
Potrebe po bližini in varnosti pri otrocih ne smemo prezreti. Zaposleni naj si npr. pred in po
tolaženju ali crkljanju otrok umijejo roke.

IGRAČE IN DUDE
Otroci naj načeloma ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude) in podobno je treba
shraniti za posameznega otroka, za čas med spanjem.
Skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. Uporabljajo naj samo
pralne igrače, in ne igrač, ki jih ne moremo oprati oz. očistiti.
Igrače peremo v skladu z navodili proizvajalca, če je mogoče, pri najvišji temperaturi in potrebno
jih je dobro posušiti.
V smislu preprečevanja okužbe s SARS CoV-2 svetujemo naj otroci ne uporabljajo plišastih igrač.
Pri načrtovanju didaktične opreme je treba dati prednost gladki opremi oz. trdim površinam, ki jih je
enostavno oprati z detergentom in vodo. Odsvetujemo uporabo materialov, kot so kinetični pesek,
glina, koruza, riž itd. in vse igrače, ki jih ni mogoče oprati z detergentom ter posušiti. Igrače se perejo
najmanj enkrat na dan, če je izvedljivo pa dvakrat na dan. Še posebej je to pomembno za starostne
skupine otrok, ki dajejo predmete v usta.
Otroci naj dobijo hrano pripravljeno tako, da jim je potrebno čim manj pomagati. Otrokom naj se
onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem naj
si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju,
umiti ali razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba
položaju, kjer sta oba obraza v isti višini.
Časovni režim in organizacija vseh ponujenih obrokov naj se prilagodi vzgojno- izobraževalnemu
procesu ter izvajanju higienskega režima.
PREVIJANJE
Poteka, kakor običajno: v treh fazah postopka menjave plenic: priprava, menjava in čiščenje. Menjava
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plenic poteka z rokavicami za enkratno uporabo. Pomembno je tudi upoštevati, da si mora oseba, ki
menja plenico, roke umiti oziroma razkužiti trikrat: preden začne, po menjavi plenice in po čiščenju
in dezinfekciji previjalne mize.
Pogosto so potrebna rezervna oblačila za otroka. Umazana oblačila odložimo v plastično vrečo, ki jo
tesno zavežemo in namestimo nekam, kjer se je otroci ne morejo dotikati, ter jo izročimo staršem.

Svetujemo čiščenje in razkuževanje vseh površin, ki so bile stiku z izločki otroka. Takrat osebje nosi
rokavice za enkratno uporabo. Po odstranjevanju rokavic si razkužimo roke.

SANITARIJE
Vsi sanitarni prostori morajo biti povsod opremljeni z dovolj mila in papirnatih brisač.

ČIŠČENJE IN ZRAČENJE PROSTOROV
Pred odpiranjem vrtca je potrebno prostore temeljito prezračiti. Zračenje naj poteka najmanj pol ure
pred prihodom in pol ure po odhodu otrok, če vremenske razmere dopuščajo, naj bodo okna ves čas
odprta.
Večkrat dnevno očistite in razkužite površine, ki se jih otroci pogosto dotikajo (npr. mize, stoli s trdimi
nasloni, kljuke, ročaji, stranišča, umivalniki), priporočamo vsaj dvakrat.
Na spletnih straneh je na voljo gradivo: Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih
ustanov v času širjenja okužbe COVID-19 https://www.nijz.si/sl/navodila-za- prezracevanjeprostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije
COVID-19 https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenihustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V VRTCU
Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom vrtca
obvesti starše. Otrok počaka starše v izolaciji.
Priporoča se, da v času, ko čaka starše, nosi masko, če je le to možno. Uporablja naj samo določene
sanitarije in umivalnik, ki naj jih, v kolikor je to mogoče, v tem času ne uporablja nihče drug. Osebje,
ki je v stiku z obolelim otrokom, naj nosi masko in upošteva navodila o medosebni razdalji in higieni
rok.
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Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. V primeru, da zdravnik napoti
otroka na testiranje in če je izvid testa negativen, dobi otrok navodila za zdravljenje od izbranega
zdravnika in preiskava na COVID-19 je zaključena.
Če je pri otroku potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oziroma ga o
tem obvesti izbrani zdravnik otroka. V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko
preiskavo. V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ, vodstvo vrtca, zdravstvena inšpekcija in drugi. Z
epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim
otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd. O epidemioloških ukrepih v vrtcu se vodstvo vrtca
posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ.

Če zboli osebje vrtca z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče
izbranega zdravnika. V primeru, da je oseba COVID-19 pozitivna, izbrani zdravnik oziroma laboratorij
o tem obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo.
Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok in/ali osebje s COVID-19, se prezrači, temeljito očisti, ter
razkuži predvsem površine, ki se jih je otrok ali zaposleni dotikal (pipe, vrvica v WC, kljuke vrat ...).

SPREJEM ZDRAVIH OTROK V VRTEC
Vrtec ali šolo naj obiskujejo zdravi otroci. Nekateri otroci pogosto zbolevajo z akutnimi okužbami dihal.
Če so se starši o zdravstvenem stanju otroka, ki pogosto preboleva okužbe dihal, posvetovali s
pediatrom, oziroma če je pediater otroka (večkrat) pregledal, naj se zaupa presoji pediatra. Starši ob
vrnitvi otroka v vrtec izpolnijo izjavo (Priloga 3).
Večjo pozornost zdravstvenemu stanju otroka morajo nameniti družine, ki obiskujejo države, kjer je
pogostnost okužb COVID-19 večja.

GRADIVA NA SPLETNI STRANI NIJZ
V pomoč so vam lahko materiali na spletni strani NIJZ:
Za otroke:
https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-sirijo-virusi.pdf
https://zdaj.net/
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https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_otroci.pdf
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In druga gradiva dostopna tu: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
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