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OBVESTILO STARŠEM O PONOVNEM ODPRTJU VRTCEV 
 
 

Spoštovani starši, 18. 5. 2020 je predvideno ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer.  

 

Z Ministrstva za šolstvo znanost in šport smo prejeli okrožnico s priporočili glede ponovnega 
vstopa otrok v vrtec. Med priporočili so zapisane tudi zdravstvene omejitve vstopa nekaterih 

otrok, ki jih je potrebno upoštevati. S tem mislimo na omejitve za otroke, ki imajo posebne 

zdravstvene potrebe in omejitve, ki se nanašajo tudi na družinske člane in druge osebe, ki živijo 
v istem gospodinjstvu. Po priporočilih Pediatrične klinike med osebe, ki  potrebujejo posebno 

zdravstveno varstvo, pri čemer gre tako za otroke kot odrasle osebe, spadajo osebe z naslednjimi 
zdravstvenimi stanji: 

 

• nosečnice, 

• osebe na bioloških in imunosupresivnih zdravilih, 

• osebe z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija), 

• osebe po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo 

• osebe z neurejeno sladkorno boleznijo, 

• osebe s kronično pljučno boleznijo , ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivnetne ali 
imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali ki imajo pogosta recidivna vnetja 
zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na 
dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih), 

• osebe z visokim in neurejenim krvnim tlakom, 

• osebe s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami, 

• osebe z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. MDPŠ in glede na oceno tveganja, 

• osebe, stare nad 65 let. 

 
V primeru, da imate v družini oziroma skupnem gospodinjstvu osebo s katero izmed zgoraj 

naštetih lastnosti, ni priporočljivo, da svojega otroka pošljete v vrtec, saj bi se lahko morebitna 

okužba prenesla na osebo z zgoraj zapisanimi zdravstvenimi stanji ter tako poslabšala njegovo 
zdravstveno sliko.  

 

Vljudno vas prosimo, da vzgojiteljicam svojih otrok zaradi organizacije dela sporočite ali boste 
svojega otroka z 18. 5. 2020 pripeljali v vrtec in ob kateri uri ga boste pripeljali ter prišli ponj. 

Naše strokovne delavke vas bodo poklicale. Namreč vrtci smo po navodilih Ministrstva dolžni 
posredovati podatke o predvidenem številu otrok do srede,  13. 5. 2020,  na portal MIZŠ. Ob 

ponovnem prihodu otroka v vrtec je potrebno prinesti podpisano spodnjo izjavo staršev.  

 
Hvala za sodelovanje. 

 

Želim vam vse dobro.                                                                                                                                 
                                                                                                               Ravnateljica:  

                                                                                                               Alenka Virant, prof. l.r.                         

Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec                 
e-pošta: os.rogatec@guest.arnes.si 
Davčna številka: 98183443   
Transakcijski račun: 01307-6030678255 
telefon 03 818 34 00   faks: 03 818 34 10 
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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:    

 
------------------------------------------------------(ODREŽI)  ----------------------------------------------------------- 

 
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 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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RSK za pediatrijo je v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične klinike 

pripravil seznam tistih otrok, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev za čas obiska vrtca: 
 

 
 
             Za področje nevrologije: 

 
 Bolniki s trdovratnimi epilepsijami 
 Bolniki z demielinizirajočimi obolenji 
 Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji 
 Bolniki z nevrodegenerativnimi obolenji 
 Bolniki z nevrogenetskimi okvarami OŽS 
 Otroci s cerebralno paralizo 3-5 stopnje 

 
               Za področje gastroenterologije: 

 
 Bolniki na imunosupresivni terapiji: bolniki po transplantaciji jeter in bolniki s kroničnimi vnetnimi 

črevesnimi boleznimi in avtoimunimi boleznimi jeter, ki prejemajo tako terapijo. 

 
                Za področje nefrologije: 

                      *     KLB GR IV in več 
 Bolniki na hemodializi 
 Bolniki na peritonealni dializi 
 Transplantirani bolniki 
 Bolniki z nefrotskim/nefritičnim sindromom, ki so zdravljeni s KS ali drugimi imunosupresivi 
 Bolniki z nefrotskim sindromov/nefritičnim sindromom, ki ni odziven na terapijo, tudi če niso na 

imunosupresivni terapiji 

 Bolniki s HUS na vzdrževalnem zdravljenju z eculizumabom 

 Bolniki, ki imajo zaradi zdravljenja z Rituximabom zavoro CD19 celic 
 
               Za področje kardiologije: 

 

 enojni prekat (HLHS, trikuspidna atrezija, dvojni vtok v levi prekat), 

 pljučna hipertenzija, 

 nepopravljene prirojene kompleksne srčne napake 

 bolniki po transplantaciji srca 

 bolniki s simptomatskim srčnim popuščanjem 

 
               Za področje pulmologije: 

 
 Bolniki z astmo, ki sodijo v kategorijo GINA stopnja 3 ali več. Te bolniki za vzdrževanje stabilnega stanja 

in preprečevanja poslabšanja astme potrebujejo redno terapijo s/z: 

a. srednjimi odmerki inhalacijskih glukortikoidov (IGK) ali 

b. kombinacijo zmernega odmerka IGK z dolgodelujočim bronhodilatatorjem ali 

kombinacijo zmernega odmerka IGK in antagonista antilevkotrienskih receptorjev 
(ALTR) ali 

c. nizek odmerek sistemskega glukokortikoida ali 

d. zdravljenje z biološkimi zdravili. 

 Bolniki z redkimi kroničnimi boleznimi dihal kot so: 

a. cistična fibroza, 

b. primarna ciliarna diskinezija, 

c. obliterantni bronhiolitis, 

d. nevroendokrina hiperplazija otroške dobe, e. intersticijske bolezni dihal. 

 
 Bolniki s potrebo po stalnem dodatku kisika v vdihanem zraku. 
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 Bolniki s potrebo po zdravljenju z visokim pretokom kisika ali uporabo aparata za zagotavljanaje stalnega 
pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (CPAP). 

 Bolniki s potrebo po kronični invazivni ali neinvazivni ventilaciji na domu. 

 Bolniki s traheostomo. 

 Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji in oslabljeno pljučno funkcijo. 

 Bolniki z motnjami požiranja in posledičnim kroničnim aspiracijskim sindromom. 
 
 Področje revmatologije/imunologije 

 
 Bolniki s težko primarno imunsko pomanjkljivostjo 
 Otroci, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki kortikosteridov več kot 14 dni 

( odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan) 

 Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunosupresijskih zdravil (npr. MMF, 
ciklofosfamid, takrolimus), večtirno imunosupresijsko zdravljenje ali kombinacijo imunosupresijske 
in biološke terapije 

 Otroci in mladostniki, ki prejemajo biološko terapijo usmerjeno proti T ali B celicam (npr. abatacept, 
rituximab), ali biološko terapijo usmerjeno proti delovanju komplementa (npr. ekulizumab) 

 Otroci in mladostniki po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresijsko terapijo 
in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresijske terapije pri katerih je od 
transplantacije manj kot leto dni 

 
               Hemato onkološko področje: 

 
 Otroci/mladostniki z maligno boleznijo na kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem zdravljenju 

ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju 
 Otroci/mladostniki z nemaligno neoplazmo (npr. LGG...) na kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem 

zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju 
 Otroci/mladostniki po tranplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresivno terapijo 

in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresivne terapije pri katerih je od 
transplantacije manj kot leto dni 

 Otroci/mladostniki, ki zaradi različnih hematoloških obolenj prejemajo kortikosteroide ali drugo 
imunosupresivno terapijo 

 Otroci/mladostniki, ki imajo okvaro organov iz naslova posledic zdravljenja v obsegu, ki ga 
opredeljujejo druga subspecialna področja (nefropatija, kardiomiopatija, okvara pljuč...) 

 Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z ekulizumabom (PNH kot ključna indikacija v hematologiji) 

 Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z imunomodulatorji, kot je interferon 

 Otroci/mladostniki po splenektomiji ali funkcionalno asplenijo 

 Otroci/mladostniki, ki prejemajo biološka oz tarčna zdravila (večinoma že zajeti v skupini otrok z maligno 
boleznijo oz neoplazmo) 

 
Otroci iz prvih treh kategorij tudi sicer ne obiskujejo rednega pouka. 

 
              Endokrinologija, diabetes in bolezni presnove: 
 

 Otrok s hipokorticizmom  

 Otroci s težkimi prirojenimi boleznimi presnove 

 Otroci s kompleksnimi genetskimi sindromi, ki vključujejo tudi težko imunsko pomanjkljivost. 

 

 


