Ljubljana, 4.3.2020

Ppreventivni ukrepi za zmanjšanje pojava koronovirusa in drugih nalezljivih
bolezni
Spoštovani starši,
V času povečanega pojavljanja akutnih okužb dihal in drugih podobnih obolenj je
pomembno, da v vrtcih zmanjšamo tveganje za širjenje teh okužb. Nalezljive bolezni se med
otroki širijo s kužnimi kapljicami in s tesnimi stiki. Vir okužbe so lahko otroci, osebje ali starši,
zato morajo tudi odrasli upoštevati osnovna načela preprečevanja širjenja okužb.
V vrtcu skozi celo leto sledimo dogovorjenemu higienskemu režimu, ukrepe za
preprečevanje širjenja bolezni pa ob večjem številu pojavu bolezni še poostrimo.
V vrtcu smo zaradi možnosti pojava koronavirusa vsi zaposleni obnovili navodila in ukrepe
za preprečevanje bolezni.
Z otroki vzgojiteljice izvajajo vsebine in aktivnosti o krepitvi zdravja in preprečevanju
obolevanja s poudarkom na osebni in splošni higieni. Predlagamo, da nas v prizadevanjih
podprete in tudi sami otrokom poudarjate pomen umivanja rok in higieno kašlja, za kar vam
v prilogi podajamo tudi slikovno gradivo.
Starše vljudno prosimo, da nam pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni pomagate in
upoštevate spodnja navodila.
-

V vrtec pripeljite le zdrave otroke.
Preden gre otrok v igralnico, naj si pod vašim nadzorom temeljito umije roke (roke
si naj umiva z milom in tekočo vodo vsaj 20 sekund) in jih osuši z brisačko.
V primeru pojava koronavirusa ni dovoljeno nositi igrač v vrtec.
Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca, dokler traja kužnost. Otrokov
izbran pediater oceni, kdaj po preboleli bolezni lahko otrok prične obiskovati vrtec.
V primeru, da otrok zboli v vrtcu, prosimo, da starši čim prej pridete po otroka.
V primeru, da je otrok odsoten zaradi bolezni, nam javljajte vzrok izostanka.

Za vzdrževanje splošne odpornosti je potreben ustrezen počitek in spanec, zdrava
prehrana in redna telesna aktivnost.

Vsem želimo obilo zdravja in dobrega počutja ter vas lepo pozdravljamo,
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Slikovni prikaz umivanja rok, Nijz
Slikovni prikaz higiene kašlja, Nijz

