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SPOŠTOVANI STARŠI! 

Glede na novice iz medijev, o povečanem številu obolelih otrok za virusnimi obolenji 

(bronhiolitis, adenoviroza…), vas prosimo za pomoč pri preprečevanju širjenja nalezljivih 

boleznih ali okužb v vrtcu/šoli, pri čemer imate ključno vlogo starši.  

Zaradi tesnih stikov v skupini otrok vključenih v vrtec oziroma šolo, so pogoji za širjenje 

nalezljivih bolezni in okužb (predvsem kapljičnih in črevesnih okužb) v takih okoljih zelo v 

ospredju.  Otroci pogosto zanesejo okužbe oziroma bolezni iz domačega okolja in tudi 

obratno.  

 

V primeru, da vaš otrok zboli za nalezljivo boleznijo, otroke obdržite doma dokler ne preneha 

njihova kužnost.  Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost 

varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi (Zakon o nalezljivih 

boleznih). 

O  vrnitvi otroka v kolektiv oz. o ponovni vključitvi otroka v vrtec / šolo,  presodi otrokov 

izbrani zdravnik, zato ukrepajte po navodilu zdravnika. Z doslednim upoštevanjem priporočil 

zdravnika, pomembno prispevate k zmanjševanju tveganja za širjenje nalezljivih bolezni in 

okužb v vrtcu in šoli.  Upoštevajte tudi otrokovo splošno kondicijo in počutje. 

 

Kadar otrok nenadno zboli v šoli ali vrtcu oz. obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen in vas 

vrtec oz šola obvesti, da je vaš otrok bolan, se morate potruditi, da čim prej pridete ponj. 

Vrtec oz. šolo čim prej obvestite o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel vaš otrok – po 

pregledu pri otrokovem izbranem zdravniku.  

Ob vsakem sumu pojava nalezljive bolezni ali okužbe pri otroku o tem obvestite vrtec / šolo. 

Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca ali šole. 

Smernice Vključitev v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi, Inštituta za 

varovanje zdravja RS, določajo, da starši vrtcu, oziroma  šoli, pred ponovno vključitvijo otroka 

po preboleli nalezljivi bolezni ali  okužbi, predložite izjavo, da je otrok zdrav, oziroma ne 

prenaša okužbe oziroma nalezljive bolezni. Cilj smernic je, da se poenoti dobra praksa 

varovanja zdravja otrok v primeru nalezljivih bolezni ali okužb z vidika ponovnega 

vključevanja v vrtec/šolo. Za šolske otroke to storite na  priloženem obrazcu, na katerem  s 

podpisom potrdite resničnost izjave.  Za otroke, ki obiskujejo vrtec, pa obrazec prejmete pri 

otrokovi vzgojiteljici. Smernice, izjava staršev po preboleli nalezljivi bolezni in seznam 

nalezljivih bolezni s časovno opredelitvijo vključitve v vrtec/šolo po preboleli bolezni/okužbi 

se nahajajo na spletni strani vrtca in šole.  
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V primeru pojava virusnih obolenj v vrtcu, zdravniki svetujejo, da v primeru, če je doma 

dojenček, ki ima v vrtcu starejšega sorojenca, naj starši le tega začasno vzamejo iz vrtca, ker 

lahko prinese domov okužbo. 

V zimskih mesecih, ko se virusna obolenja pogosto širijo v obliki epidemij se odsvetuje tudi 

obiskovanje nakupovalnih centrov ali drugih zaprtih prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi 

Prosimo vas, da dosledno izvajate zdravnikova navodila glede vrnitve otroka v kolektiv po 

preboleli nalezljivi bolezni, saj bomo le tako preprečili širjenje nalezljivih bolezni v vrtcih in 

šolah in prispevali k zagotavljanju zdravega okolja za otroke, vključene v vrtce in šole.  

Smernice je podal Inštitut za varovanje zdravja RS, zato zavod Osnovna šola Polzela 

priporoča, da jih upoštevate, saj gre za zdravje otrok. 

Ne glede na navodila in priporočila, vas prosimo, za spoštovanje navodil, saj lahko le vi s 

svojim odgovornim ravnanjem doprinesete k zmanjšanju tveganja za širjenje nalezljivih 

bolezni in okužb v šoli in vrtcu. 

 

Hvala za razumevanje in pomoč! 

 

 

            

         Pripravila:                                                                                                   Ravnateljica: 

Erna Burgič, dipl. san. inž.                                                                      Valerija Pukl, univ. dipl. ped.  

 

Priloga:  

-Izjava staršev o vključitvi otroka v šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi (Smernice o 

vključitvi v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi, Inštitut za varovanje zdravja 

RS, 2012) 


