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Ptuj, 28. 2. 2020 
Poostreni sanitarno-higienski ukrepi in 

načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v Zasebnem vrtcu Vilinski gaj 
v času koronavirusa (COVID-19) 

Spoštovani starši!

Kakor poročajo na vseh razpoložljivih virih Ministrstva za zdravje, v Sloveniji ni razloga za 
preplah ob nastali epidemiji koronavirusa (COVID-19), a je vseeno potrebno biti izredno 
previden in se ni potrebno izpostavljati po nepotrebnem. 

Reden način medsebojnega obveščanja je pomemben del pripravljenosti na tveganja in 
načrt ukrepanja ob zaznavi tveganj za COVID-19, zato smo določili odgovorne osebe, ki 
morajo v skladu s priloženimi napotki pričeti s postopki priprave načrtov za kontinuirano 
delovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. 

Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se hitro spreminjajo, zato se v vrcu dnevno 
seznanjamo in upoštevamo stalne ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji iz naslednjih 
virov:
- NIJZ je ključna točka v sistemu medsebojnega obveščanja in zagotavlja stalno 
dosegljivost,
- navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
- navodila Ministrstva za zdravje,
- navodila Ministrstva za zunanje zadeve ter European Centre for Disease Prevention and 
Control. 

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI 
Tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, je priporočljivo 
upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

– Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni in se 
izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi, prav tako 
poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov

– Ne dotikamo se oči, nosu in ust ter upoštevamo pravila higiene kašlja in si redno 
umivamo roke z milom in vodo. 

– V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 
60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 

– Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju 
kože. 

– V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 

Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna. 
(Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 )

OB MOREBITNEM POJAVU BOLEZNI OZIROMA OCENI TVEGANJA NA VIŠJO RAVEN 
bomo v vrtcu dodatno poostrili ukrepe, s katerimi so zaposleni že seznanjeni. 



Kakšni so bolezenski znaki?

Bolezenski znaki okužbe z novim koronavirusom so podobni kot pri drugih okužbah – 
slabo počutje, glavobol, bolečine v udih in mišicah, utrujenost, nahod, vročina, kašelj, 
izcedek iz nosu in pri težjih oblikah pomanjkanje zraka.
Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko 
testiranje.
Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi zdravstvenemi stanji (sladkorna 
bolezen, bolezni srca,...)

Pripravila: Tamara Peklar Korošec


