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Vlada RS je sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim postopoma odpravlja
tudi omejitve na področju vrtcev – vsa priporočila so objavljena na spletni strani vrtca
(www.baragovvrtec.si).
Tako bomo z 18. 5. 2020 ponovno odprli vrata našega vrtca, vendar pod posebnimi pogoji in v
skladu s priporočili Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in
ostalih strokovnih inštitucij.
Kot je razvidno iz okrožnice MSŠ iz dne 8. 5. 2020, je potrebna prijava otrok, ki bodo obiskovali
vrtec, v portal ministrstva, zato potrebujemo vašo pomoč.
Prosimo, da do torka, 12. 5. 2020 do 16. ure sporočite ali boste svojega otroka vključili v vrtec.
V primeru, da boste otroka pripeljali v vrtec izpolnite spodnje podatke (priloga 1) in jih pošljite na
e- naslov info@baragovvrtec.si
Za vključitev otroka v vrtec morate podpisati IZJAVO o zdravstvenem stanju vašega otroka
(priloga 2). Pozorno jo preberite, izpolnjeno in podpisano oddajte vzgojiteljici takrat, ko boste
pripeljali otroka v vrtec. Brez podpisane »Izjave staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju
ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19«, otroka v vrtec ne bomo sprejeli.
V nadaljevanju vas tudi obveščamo, da je RSK (razširjeni strokovni kolegij) za pediatrijo, v
sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične klinika pripravil seznam otrok z
zdravstvenimi omejitvami, katerim odsvetujejo vrnitev v vrtec. Prav tako odsvetujejo vrnitev v
vrtec tudi tistim otrokom, ki prihajajo iz družin, kjer je drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki
ima zdravstvene omejitve (dokument objavljen na spletni strani vrtca).
Starši, posvetujte se z izbranim osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim
osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine o možnosti ponovnega
vključevanja v vrtec.
Starši, ki boste otroka vključili v vrtec, ste od dneva vključitve vašega otroka v vrtec dolžni
plačevati vrtec.

PRILOGA 1

Ime in priimek otroka:______________________________, ki obiskuje Baragov vrtec v skupini
________________________ bo prihajal-a v vrtec:

od ponedeljka 18. 5. 2020 do petka
22. 5. 2020

od_________ure

do______________ure

od ponedeljka 25. 5. 2020 do petka
29. 5. 2020

od_________ure

do______________ure

od ponedeljka 1. 6. 2020 do petka
5. 6. 2020

od_________ure

do______________ure

od ponedeljka 8. 6. 2020 do petka
12. 6. 2020

od_________ure

do______________ure

od ponedeljka 15. 6. 2020 do petka
19. 6. 2020

od_________ure

do______________ure

od ponedeljka 22. 6. 2020 do petka
26. 6. 2020

od_________ure

do______________ure

Datum__________________

Podpis staršev:____________________

PRILOGA 2: IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Moj otrok __________________________________________(ime in priimek otroka)
1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna
temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek
pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s
SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo
otrok ostal doma.
Kraj in datum:____________________________________
Podpis:__________________________________________

Če vaš 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.
Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s
pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za
težek potek bolezni. Druženje otrok namreč poveča tveganje za okužbo otroka.

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 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

