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OBVESTILO STARŠEM O SPREJEMU BOLNIH OTROK V VRTEC 

 

 

Spoštovani starši! 

 

Želja vseh nas je, da bi bili otroci, ki so vključeni v vrtec zdravi, da bi se v vrtcu dobro počutili in da bi 

iz vrtca vsak dan odhajali zadovoljni in srečni. 

 

V današnjem času se zaradi tempa življenja, ki ga imamo, pogosto dogaja, da spregledamo osnovno iz 

zelo pomembno navodilo, ki ga dobite ob vključitvi v vrtec – v vrtec pripeljemo le zdravega otroka. 

In zakaj je tako pomembno upoštevanje tega navodila?  

1. Zato ker s tem, ko bolnega otroka pustite doma v bolniški oskrbi poskrbite za to, da se bo otrok 

pozdravil in si okrepil imunski sistem. 

2. Zato ker s tem, ko bolnega otroka pustite doma onemogočite, da bi se že bolan otrok, ki je 

dovzetnejši za okužbe, v vrtcu dodatno okužil z ostalimi povzročitelji nalezljivih bolezni. Na ta 

način preprečite poslabšanje otrokovega bolezenskega stanja. 

3. Zato ker s tem preprečite tudi okužbe ostalih otrok v skupini. V vrtcu se namreč izvaja 

kolektivna oblika varstva otrok. S tem, ko vi pripeljete vašega bolnega otroka v vrtec ogrožate ne 

le zdravje vašega otroka ampak tudi zdravje ostalih otrok in strokovnih delavcev. 

 

V vrtcu dosledno upoštevamo navodila Zavoda za zdravstveno varstvo, ki pravijo, da otrok ne sme 

v vrtec kadar ima bolezenske znake kot so: bruhanje, driska, gnojni izcedek iz nosu s kihanjem in 

kašljanjem, gnojen oči, uši, gliste, idr. 

Otrok se sme vrniti v vrtec šele takrat, ko je zdrav in vsaj 48 ur ne bruha, vsaj 48 ur nima driske 

oziroma vsaj 48 ur nima vročine. 

 

Strokovni delavci bodo v bodoče še bolj dosledno zavračali sprejem bolnih otrok ob sprejemu v vrtec. 

Osebje ima pravico in dolžnost zavrniti otroka ali poklicati starše otroka , ki ima enega izmed 

sledečih bolezenskih znakov: 

1. vročino, 

2. izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev: piki insektov, alergijski 

izpuščaji, …) 

3. gnojni izcedek iz nosu s kihanjem in kašljanjem, 

4. gnojno vnetje kože ali impetigo, 

5. težko dihanje, 

6. uši, 

7. driska (odvajanje blata več kot dvakrat dnevno, blato je vodeno, lahko ima primesi sluzi ali krvi) 

8. bruhanje (več kot dvakrat v zadnjih 24 urah), 

9. v drugih primerih, ko nam ta navodila poda zdravnik (zdravnika pokliče OPZHR). 

Otrok se sme vrniti v vrtec šele takrat, ko zdravnik potrdi, da ni kužen in ne predstavlja tveganja 

za okolico. 

 

Prepričani smo, da se strinjate z zapisanim in ste tudi vi mnenja, da otroci v naštetih primerih morajo 

ostati doma do popolne ozdravitve. Starši namreč nimate le pravice ampak tudi dolžnost, da bolnega 

otroka zadržite doma in ga negujete do ozdravitve. 

 

V upanju na nadaljnje uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.  

 

 

Organizator prehrane in ZHR      Ravnateljica 
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