
PRILOGA 3: lzjava starSev

IZJAVA STARSEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC

po odsotnosti zaradi poEitnic ali bolezni oziroma pred uvajanjem v vrtec

Mojotrok (ime in priimek otroka)

7. V zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: poviiana telesna
temperatura, kaSelj, glavobol, slabo podutje, bolede irelo, nahod, teiko dihanje (obiutek
pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;

2. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri katerije bila potrjena okuiba s SARS-CoV-2

3. Otroku ni bila odrejena karantena.

4. V zadnjih L4 dneh nam zdravnik oz. epidemioloSka sluZba ni priporodila nismo dobili priporodila
za samoizolacijo.

5. ee se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okuZba

s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Kraj in datum:

Podpis

ee va5 otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okuZba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi.
ee je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokliiite otrokovega izbranega ali deiurnega zdravnika.
V primeru potrjene okuibe v druiini ali drugega tesnega stika z okuieno osebo boste nadaljnja
navodila prejeli od epidemioloike sluibe.

Priporoiamo vam, da otrok omeji stike s starej5imi (npr. s starimi starii) in osebami
s pridruienimi kroniinimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroieni
za teiek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19
Okuiba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroii koronavirusno bolezen 2079 oz. COVID-19. lnkubacijska doba
(ias med okuibo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povpretno pribliino 6 dni. Bolezen se najpogosteje
kaZe z znaki/simptomi okuibe dihal, to je s slabim podutjem, utrujenostjo, nahodom, vroiino, kailjem in pri
teijih oblikah z obdutkom pomanjkanja zraka. Pri pribliino 80% okuienih bolezen poteka v laiji obliki. Pri
otrocih je potek bolezni praviloma laiji, tveganje za teiek potek in zaplete pa se poveta pri starej5ih (zlasti
starejiih od 50 let) in osebah s pridruienimi boleznimi, kot so srino-iilne bolezni, bolezni pljut, jeter, ledvic,
sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za teiji potek bolezni je znadilna pljuinica. Za potrditev ali
izkljuditev okuibe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobioloiko testiranje. Okuiba s SARS-CoV-2 se med ljudmi
prenaia kapljidno, z izloiki dihal. Za prenos potreben tesnej5i stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5
m). OkuZba je moina tudi ob stiku s povriinami, onesnaienimi z izlotki dihal. Za prepreievanje okuibe je tako
najpomembnejia dosledna higiena rok in kailja. Podrobna navodila za prepretevanje okuibe in vei informacij
na spletni strani Nacionalnega inStituta za javno zdravje: https://www.niiz.silsl/koronavirus-2019-ncov


