Strokovni delavec lahko odkloni otroka
in starše z njim napoti k zdravniku,
če ima ob prihodu v vrtec oziroma v
času bivanja naslednje znake obolenja:
5. ima gnojno vnetje očesnih veznic
(konjuktivitis), dokler zdravnik ne dovoli
obiskovanja vrtca (po prenehanju
kliničnih znakov),
6. ima gnojne spremembe po koži

Otrok z nalezljivo boleznijo in zgodnji
rekonvalescent po preboleli nalezljivi
bolezni ne sodi v vrtec.
Vendar ne le zaradi dejstva, da lahko le-ta
širi bolezen, temveč tudi zato, ker
potrebuje počitek, mir, pozornost in skrbno
nego, ki mu jo v zadostni meri nudite lahko
le starši!

ZMANJŠAJMO ŠTEVILO IN ŠIRJENJE
NALEZLJIVIH OBOLENJ V VRTCU

Vaša dolžnost in pravica je, da bolnega
otroka negujete doma.

(impetigo),
dokler ne preteče vsaj 24 ur od začetka
zdravljenja,
7. ima uši, do naslednjega dne po
depikulaciji,
8. ima srbeč izpuščaj, ki so lahko garje, do
zaključenega zdravljenja,

Smernice za starše

9. kašlja v napadih z zariplostjo, dokler
zdravnik ne oceni, da ni kužen,
10. ima zlatenico, dokler zdravnik ne oceni,
da ni kužen.

Začasna prekinitev obiskovanja vrtca je najboljši
ukrep za preprečevanje širjenja bolezni.

(za interno uporabo)

OBVEZNOSTI STARŠEV, KO OTROK ZBOLI
ZA NALEZLJIVO BOLEZNIJO
Starši morajo vrtec ali vzgojiteljico čimprej
obvestiti o vrsti nalezljive bolezni, za katero je
zbolel njihov otrok.
Tel. št. vrtca: 07/33 80 355
041/705-157

POGOJI ZA VRNITEV OTROKA V VRTEC PO
PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI
Otrok, ki je prebolel črevesno nalezljivo bolezen,
naj se vrne v vrtec, ko je minilo najmanj 24 ur po
zadnjem odvajanju tekočega blata/oz. bruhanju.
Ob vrnitvi otrok ne sme imeti drugih znakov
okužbe: povišane telesne temperature, krčev v
trebuhu ipd.

Strokovni delavec lahko odkloni otroka
in starše z njim napoti k zdravniku,
če ima ob prihodu v vrtec oziroma v
času bivanja naslednje znake obolenja:
1. ima vročino, je neobičajno utrujen, je
razdražljiv, težko diha, neprestano joka
ali kaže druge znake bolezni,
2. ima drisko ali bruha (1 krat ali večkrat v
24 urah) in ni mogoče iz podatkov ali
opazovanja izključiti črevesne okužbe,
3. ima razjede v ustih in se slini, razen če
zdravnik meni, da to ni infekcijske
narave,

O vrnitvi otroka v kolektiv naj presoja izbrani
zdravnik oz. pediater, ki najbolje

4. ima izpuščaj z vročino ali spremembami
vedenja, dokler zdravnik ne izključi

pozna otrokovo zdravstveno stanje. Pediater na
Ko vrtec obvesti starše, da je njihov otrok bolan,
morajo poskrbeti, da ga čimprej pridejo iskat.

osnovi zdravstvenega stanja
otroka in vrste bolezni presodi, kdaj je otrok
dovolj zdrav.

nalezljivosti,

