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Staršem učencev šole, otrok v vrtcih in zaposlenim DOŠ Prosenjakovci

Zadeva: Obvestilo o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje okužbe s
koronavirusom
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 za izobraževanje, znanost in šport so pripravili napotke in usmeritve za ravnanje
v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij. Na podlagi le teh Vas seznanjam s
trenutno aktualnimi preventivnimi ukrepi:
SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)
Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih
boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne
preventivne ukrepe:
 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 Redno si 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.
 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se
zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne
dejavnosti nemoteno potekale.
Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb potrebujemo tudi Vašo pomoč. Pri
tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:






Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka
pri roki.
Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.

Starše vljudno naprošamo, da bolnega otroka ne pošiljate v šolo oziroma vrtec! Bolan otrok (s
povišano temperaturo, okužbo dihal …) ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v šoli ali vrtcu,
boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.
V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O
novostih Vas bomo sproti obveščali.
V upanju na zdravje in dobro počutje vseh Vas lepo pozdravljamo!

Jožefa Herman
ravnateljica
Priloga:
 Napotki za pravilno higieno rok in kašljanja
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A pártosfalvi KÁI tanulók és óvodások szüleinek, valamint az alkalmazottaknak

Tárgy: Értesítés az általános óvintézkedésekről a koronavírussal való fertőzés
megelőzésére
Tekintettel az északolaszországi koronavírussal (2019-nCoV) való fertőzések észlelése
kapcsán az országok számos intézkedést vezettek be a vírus terjedésének korlátozása
érdekében, a Furlánia-Julia tartományban vészhelyzetet hirdettek ki. Az Egészségügyi
Minisztérium közleménye szerint Szlovéniában nincs ok a félelemre, de mindazon mellett
nagyon óvatosnak kell lennünk.
Az Oktatási, Tudományi és Sportminisztériumban utasításokat és irányelveket készítettek a
felelős intézmények jelenleg hatályban lévő utasításaival kapcsolatos intézkedésekről. Ezek
alapján értesítjük Önöket a pillanatnyilag aktuális megelőzési lépésekről:
ÁLTALÁNOS MEGELŐZÉSI ÉS SPECIFIKUS INTÉZKEDÉSEK (NIJZ / NyENI)
Forrás: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
A SARS-CoV-2 vírussal való fertőzés megakadályozásával kapcsolatosan olyan az
eljárás, mint a többi fertőző betegséggel, amelyek légúti fertőzéseket okoznak, tehát a
következő mindennapi megelőző intézkedéseket kell alkalmazni:
 Mellőzzük a testközeli érintkezéseket a fertőző betegségjeleket mutató személyekkel!
 Ne érintsük a szemünket, orrunkat és szájunkat!
 Amennyiben megbetegszünk, maradjunk otthon!
 Alkalmazzuk a higiénikus köhögés szabályait!
 Rendszeressen mossunk kezet szappannal és vízzel!
 Abban az esetben, ha a víz és szappan nem elérhető, erre alkalmas kézfertőtlenítőt
használjunk! A kézfertőtlenítő legalább 60% alkoholt tartalmazzon! A kézfertőtlenítő csak
külső használatra való! A felszíni területekre használt tisztító/fertőtlenítő eszközök nem
alkalmasak a bőrfelületeink tisztítására/fertőtlenítésére!
 Tekintettel a pillanatnyi epidemiológia helyzetre, az arcmaszk viselése nem indokolt!
 A megnövekvő légúti fertőzések idején kerüljük a zsúfolt, zárt tereket, ügyeljünk a zárt helyek
szellőztetésére!
Ebben a pillanatban az iskola és az óvoda mindent megtettek, ami kívánatos, hogy a tanítás és
egyéb oktatási tevékenységek zökkenőmentesen folytatódjanak.
A különféle fertőzések sikeres megelőzése és terjedése érdekében az Önök segítségére is
szükségünk van. Leginkább úgy lehetnek segítségünkre, ha megtesznek néhány dolgot:
 Tanítsák meg gyermeküket, hogy rendszeresen és rendesen mossák kezüket szappannal
és vízzel!
 Tanítsák meg gyermeküket, hogy ne érintsék meg az orrukat, szemüket, szájukat!




Tanítsák meg a gyermeküket, hogy zsebkendőbe, vagy ha ez nincs kéznél, a
könyökhajlatukba köhögjenek és tüsszentsenek!
Tanítsák meg a gyermeküket, hogy köhögés és tüsszentés után helyesen mossanak kezet!

Tisztelettel megkérjük a szülőket, hogy a beteg gyereküket ne küldjék iskolába, illetve óvodába!
A beteg gyerek (lázasan, légúti fertőzéssel…) nem való közösségbe. Ha a gyermek az
iskolában, illetve az óvodában betegszik meg, értesíteni fogjuk Önöket, hogy jöjjenek el érte.
Ügyeljenek arra, hogy gyermekük a meggyógyulásig otthon maradjon.
A különféle fertőzések megjelenésével kapcsolatos megváltozott helyzetek esetében az
intézkedések alkalmazkodni fognak ehhez. Az újdonságokról folyamatosan értesíteni fogjuk
Önöket.
Mindnyájunk jó érzete és egészsége reményében üdvözöljük Önöket!

Jožefa Herman
igazgatónő
Melléklet:
 Utasítások a helyes kéz- és köhögéshigiéniára

