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OBVESTILO STARŠEM O IZVAJANJU UKREPOV GLEDE KORONAVIRUSA

Podajamo vam naslednje obvestilo, povzeto iz okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ) z dne 24. 2. 2020:
»Glede na ugotovljene primere okužbe z novim koronavirusom (2019-nCoV) na severu Italije so države
sprejele številne ukrepe za omejitev širjenja virusa in v deželi Furlaniji-Julijski krajini razglasili izredne
razmere. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti
izredno previden.
Na ministrstvu smo zato pripravili napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili
pristojnih institucij. S tem želimo opredeliti reden način medsebojnega obveščanja kot del pripravljenosti na
tveganja in načrt ukrepanja ob zaznavi tveganj za COVID-19 in posredovati splošne preventivne ukrepe in
povezave do ključnih institucij in redno ažuriranih informacij.«

Sporočamo vam, da na podlagi priporočil MIZŠ in NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), v našem
zavodu že izvajamo naslednje preventivne ukrepe:



Roke si vedno umijemo po kašljanju, kihanju, brisanju nosu in dotikanju onesnaženih površin, s katerimi
je bilo v stiku veliko ljudi. Roke si vsaj 1 minuto temeljito umivamo z milom in speremo s toplo vodo.
Roke obrišemo s papirnato brisačo in z njo zapremo pipo.



Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust. Okužba se pogosto širi tako, da si z dotikanjem različnih
onesnaženih površin virus sami vnesemo v telo.



Ko kihnemo ali zakašljamo, si usta ali nos prekrijemo s papirnatim robčkom, ki ga takoj po uporabi varno
odvržemo v najbližji koš. Če papirnatega robčka nimamo, lahko kihnemo ali zakašljamo v zgornji del
rokava.



Skrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.



Izogibali se bomo dejavnostim v zaprtih prostorih zunaj šole, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.



Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
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Na vas starše se obračamo s prošnjo, da nam pri preventivi pomagate, ter se z vašim otrokom pogovorite
o:







natančnem umivanju rok z milom in toplo vodo,
tem, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust,
da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki,
da si po kašljanju, kihanju pravilno umijejo roke,
da se izogibajo tesnim stikom z ljudmi, ki imajo znake bolezni,
če opazimo bolezenske znake, ostanemo doma in pokličemo izbranega zdravnika, ki nam bo
svetoval, kako ravnati.

V želji, da bi čim manj naših otrok obolelo, vas pozivamo, da:



ne pošiljate bolnega otroka v vrtec ali šolo,
poskrbite, da bo otrok ostal doma v skladu z navodili osebnega zdravnika.

V kolikor bomo v vrtcu ali šoli prepoznali simptome bolezni, vas bomo o tem nemudoma telefonsko obvestili,
otroka pa do vašega prihoda umaknili iz skupine.
V primeru spremenjenih razmer glede pojava in širjenja virusa, bomo ukrepe temu prilagodili. O novostih vas
bomo sproti obveščali.
Sami lahko več informacij dobite na spletnih straneh:





NIJZ,
Ministrstva za zdravje,
Ministrstva za zunanje zadeve,
MIZŠ.

Koordinacijska skupina za vodenje in izvajanje načrta
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