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KDAJ OTROK NE SME V VRTEC 
 

Spoštovani starši! 
 

V vrtec pripeljite le zdravega otroka. Bolan otrok ne sodi v vrtec in se bo bolje počutil in hitreje 
pozdravil v domačem okolju. Hkrati pa tako preprečujemo tudi prenos nalezljivih bolezni na 
druge otroke v vrtcu. Skladno s 4. členom Zakona o nalezljivih boleznih, (Uradni list RS, št. 33/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. 
US), ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter 
dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. 
 

Obveščamo vas, v katerih primerih naj otrok ostane doma oziroma ga strokovni delavci ne 
smemo sprejeti v vrtec: 

 ČE IMA POVIŠANO TELESNO TEMPERATURO; 

 ČE IMA DRISKO ALI BRUHA; 

 ČE IMA SCABIES (garje) ALI IMPETIGO (površinska okužba kože, ki se kaže z mehurčki in 
krastami in se lahko hitro prenaša z enega mesta kože na drugega ter na druge ljudi. 
Spremembe se pojavljajo na obrazu, vratu, rokah, podlakteh in lasišču); 

 ČE IMA IZPUŠČAJE IN SUMITE NA OTROŠKO NALEZLJIVO BOLEZEN; 

 ČE JE IMEL OTROK PREJŠNJI DAN PREISKAVE NA OČEH IN JE PREJEL ATROPIN 
KAPLJICE V OČI (otrok zaradi prejetih kapljic slabše vidi, zato obstaja nevarnost, da se 
spotakne in pade ter se ob tem poškoduje); 

 ČE IMA OTROK VNETJE OČESNE VEZNICE – KONJUKTIVITIS 

 ČE JE PRI NJEM POTREJENA OKUŽBA S SARS-Cov-2 DO KONCA IZOLACIJE. 

Ne spreglejte: 

 Če ima otrok uši, pričakujemo, da boste o tem takoj obvestili strokovne delavke v 
oddelku ter tudi odstranili uši in s tem preprečili širjenje na lasišča drugih otrok, vašemu 
otroku pa omogočili prijetno počutje. 

 V vrtcu otrokom ne dajemo nobenih zdravil, razen z zdravnikovimi pisnimi navodili in v 
dogovoru z organizatorko zdravstveno higienskega režima. 

Pri vključevanju otroka v vrtec po preboleli je potrebno upoštevati tudi otrokovo splošno 
kondicijo, počutje, da se normalno prehranjuje, spi ali igra. 

Hvala za razumevanje in sodelovanje. 
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