PRILOGA 3::ziaVa starこ ev

iZJAVA STARSEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC
po odsotnosti zaradi poこ itnic ali bolezni oziroma pred uvajattem V Vrtec

Mol otrok

(ime in priimek otroka)

1. V zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih

simptomov/znakov: poviiana telesna
temperatura, kaielj, glavobol, slabo poautje, bolede )reto, nahod, teZko dihanie (obdutek
pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;

2.

V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri

3.

Otroku ni bila odrejena karantena.

4.

V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemioloika sluZba ni priporodila nismo doblli

katerije bila potrjena okuZba s SARS-CoV-2.

priporoiila

za samoizolaciio.

5.

Ce se bodo

pri mojem otroku pojavili zgora.i navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okuiba

s SARS-CoV-2

pri osebi, ki

z

otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Kraj in datum:
Podpis:

ee vai otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okuiba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi liudmi.
ee je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokliiite otrokovega izbranega ali deiurnega zdravnika.
V primeru potrjene okuibe v dru:ini ali drugega tesnega stika z okuieno osebo boste nadaljnja
navodila prejeli od epidemiololke sluibe.

da otrok omeji stike s starejiimi (npr. s starimi starii) in osebami
pridruienimi
s
kronitnimi boleznimi ali imunskimi pomanikljivostmi, saj so le-ti bolj ogroieni
za teiek potek holezni.
PriporoEamo vam,

Okuiba z virusom SARS-CoV,2 lahko povzroai koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID 19. lnkubacijska doba
{aas med okurbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povpreEno pribliino 6 dni. Bolezen se naipogosteie
kaie z znaki/simptomi okuibe dihal. to je s slabim poautjem, utrujenostjo, nahodom, vroaino, kailjem in pri
teZjih oblikah z obautkom pomanjkanja zraka. Pri pribliino 80% okuienih bolezen poteka v la:ji obliki. Pri
otrocih je potek bolezni praviloma la:ji, tveganje za te:ek potek in zaplete pa se poveia pri starejiih {zlasti
starejSih od 60 let) in osebah s pridruienimi boleznimi, kot so srtno-Zilne bolezni, bolezni pljui, jeter, ledvic,
sladkorna bolezen, imunske pomanikljivosti ipd. Za teiji potek bolezni je znaaiina pljuinica. Za potrditev ali
izkljuaitev okuibe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobioloiko testiranje. OkuZba s SARS-CoV 2 se med ljudmi
prenala kapljiEno, z izloaki dihal. za prenos potreben tesnejsi stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5
m). Okuiba je moina tudi ob stiku s povrsinami, onesnaienimi z izloiki dihal. Za prepreaevanje okuibe je tako
nalpomembnej5a dosledna higiena rok in kailja. Podrobna navodila za prepreaevanje okuibe in vei informacij
na spletni strani Nacionalnega initituta za javno zdravje:

