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Enota za izobraLevanj e odraslih

NAVODIL AZAUDF,LE7,F,NCE IZOBN.I.ZNVNNJA ODRASLIH NA SOLSKEM CENTRU
NOVO MESTO Y ZVEZI S PREPRECNVNN.TBM SN.INNJA OKUZBE COVID-l9

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v Zivljenju in potrebo po spremembi obnaSanja
ter prilagoditvah.

Najpomembnej5i ukrep za nadzor okuZbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kaSlja ter
vzdrLevanje primeme razdalje sta kljudnega pomena

mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko

za

omejevanje Sirjenja virusa

je higiena rok in zlasti

in

drugih

izogibanje dotikanju obraza z

nedistimi rokami pomembna zaprepredevanje posrednega stika z mikroorganizmi.
Povedana fizi(na razdalja med ljudmi zmanj5uje moZnost okuZbe, 5e preden se pojavijo znaki in

simptomi bolezni.

Z

odpiranjem 5ol se poveduje tveganje za prenos bolezni COVID-I9, zato

v

skladu

z

pristojnih organov izvajamo nabor ukrepov, da bi to tveganje kar najbolj zmanj5ali.

Najpomembnej5a pot prenosa novega koronavirusa je
preko izloikov iz dihal in preko onesnaZenih rok

Ukrepi proti Sirjenju okuZbe so zato prednostno usmerjeni v:

o

Yzdrtevanje zadostne medosebne razdalje in s tem v prepreievanje
kapljiinega prenosa.
o Redno umivanje rok in ii5ienje oz. razkuzevanje povrsin in
predmetov in s tem v. prepreievanje kontaktnega prenosa.

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjemaje le neposredno po
nj ihovem umivanj u ali razkulevanj u.
Z upo5tevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanj5ali moZnost za okuLbo
in s tem Sditili sebe in druge. Zapravilno izvajanje samoza5ditnih ukrepov
mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.
Popolne varnosti ni.

"

telefon: +386 (07) 393

2100 s

e-poitdl info@sc-nm.si

.

spletm stran: rnwrv.sc-nm.si

navodili

I.

SPLOSNI HIGIENSKI UKREPI

ZazailEito dijakov, Studentov, udeleZencev izobraLevanja odraslih in zaposlenih pred okuZbo s SARSCoV-2 je potrebno dosledno izvajanje vseh splo5nih higienskih ukrepov:

V primeru slabega poiutja in pojava simptomov bolezni Covid-l9 (npr. slabo poCutje,
prehladni znaki, ka5elj, vroiina, teiko dihanje, prebavne motnje, motnje oku5anja in
vonja) ostanemo v domaii samoizolaciji in po telefonu kontaktiramo svojega osebnega
zdravnika ter upo5tevamo njegova navodila.
Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.

V primeru, da voda in milo nista
roke. Vsebnost alkohola

v

dostopna, si roke razkuLimo z namenskim razkuLilom za

razkulilu za roke naj bo 60 do 80 %. RazkuZilo za roke je

namenjeno samo zunanji uporabi. MoZno

je

uporabljati tudi alkoholne ruzkulilne robdke

(70%). Sredstva za di5denje lrazkuLevanje povr5in niso namenjena di5denjuhazkuLevanju koZe.

Umivanje ali iazkuLevanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali
izstopanje iz udilnice, pri odhodu na straniSde ali prihodu iz straniSda), ograje stopni5da ali po

dotikanju drugih povr5in.
o

Ne dotikajmo si obraza (odi, nosu in ust) z nedistimi/neumitimi rokami.

o

Upo5tevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 m do 2 metra.

o

Vsi dijaki, Studentje, udeleZenci izobraLevanja odraslih in zaposleni v prostorih Solskega
centra Novo mesto nosimo za5ditne maske. Pred uporabo ter po odstranitvi za5ditne maske si

temeljito umijemo alirazkuLimo roke. Zalftnamaska mora segati od korena nosu do pod
brado, med no5enjem naj

se

je ne dotikamo. Masko je treba obdasno zarnenjati,na2 do 3 ure.

Navodila za pravilno namestitev in odstranitev za5ditne maske so dosegljiva na povezavi:_

SploSno

o

uporabi za5ditnih mask je dosegljivo na povezavi: httqs;//ww)v.nijz.si/sl/splos.na-uporabazascitnih-mask.

.

Zbiranje v skupinah na celotnem obmodju Solskega centra Novo mesto ni dovoljeno.
Upo5tevamo pravilno higieno kaSlja (preden zakaSljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos

s

papirnatim robdkom ali zaka5ljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robdek po vsaki
uporabi odvrZemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

V objekt Sole ne smejo vstopati nenajavljen

osebe.

Ko smo doma, poskrbimo za zadosti spanca in telesne aktivnosti. Tako spanje kot telesna
aktivnost sta v trenutni situaciji eni izmed najboljSih orodij za dvig telesne odpornosti.

Za bolj5o seznanitev in stalno opozarjanje so na vhodih, na oglasnih deskah in v udilnicah
namesdena navodila za preprelevanje okuZbe, navodila za pravilno umivanje rok, navodila za

pravilno higieno kaSlja in navodila zapravilno namestitev obrazne maske:

:

II

Kaj lahko storim, da prepredim Sirjenje novega koronavirusa:

o

Umivanje rok:-

vtv,rw.nliz. si/sites/www.nii z.

I
o

o

o

Higiena kaSlja:_

o

Pravilna namestitev obrazne maske:

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID.19

ie

zboli drjak, Student, udeleZenec izobralevanja odraslih z vrodino in drugimi znaki akutne

okuZbe dihal, se ga napoti domov.

Zapot domov ne uporablja javnega prevoza. ee mora dijak

podakati starSe ali skrbnike, podaka v izolaciji, ki bo za dijake in uditelje urejena v garderobi
hi5ke ob zunanjih igriSdih. Zaposleni v tehnidni sluZbi poskrbi za odklepanje hiSke in skupaj z

uditeljem poskrbita za namestitev dijaka, ki mora podakati v izolaciji. Drjak v dasu, ko daka na
starSe

ali

skrbnike, de

je

mogode, nosi masko. Uporablja samo dolodene sanitarije in

umivalnik.
ee je pri dijaku nato potrjena okuZba COVID-19, star5i dijaka o tem obvestijo 5olo. V primeru
okuZbe COVID-l9 so tudi ostali deleZniki dolZni obvestiti

NIJZ vodi epidemiolo5ko preiskavo.
identificira kontakte,

ki

so

Z

5olo. Sola o tem obvesti NIJZ.

epidemioloSko preiskavo se iSde izvor okuZbe in

bili v stiku z

obolelim dijakom, Studentom,

udeleZencem

izobraLevanja odraslih in zaposlenim v dasu kuZnosti doma, v Soli itd. Pridetek kuZnosti je dva

dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da

v

dasu inkubacije COVID-l9

spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje,ki
izda odlodbe o karanteni.

o

Prostore Sole, kjer se

je gibal oboleli dijak,

Student, udeleZenec izobraLevanja odraslih,

profesor oziroma osebje s COVID-l9, se temeljito odisti in izvede dezinfekcijo. Prostore

se

tudi temelj ito prezracr.

.

SploSna navodila za osebe,

ki zbolijo s sumom na COVID-l9 so dostopna na spletni

strani

NIJZ:

il.

ZDRAVSTVENE OMEJ TVE DIJAKOV, STUONNTOV, UDELEZENCEV
IZOBF.AZ'E VANJA

Tiste,

ki

O D RAS L

IH

imate kakr5nekoli pomisleke glede prihoda

razlogov pozivamo, da se posvetujete

z

v

objekt Sole zaradi zdravstvenih

lededim zdravnikom. Seznam kriterijev za

zdravstvene omejitve Raz5irjenega strokovnega kolegija NIJZ je v prilogi.

V okroZnici MinistrstvazaizobraZevanje, znanost in Sport z dne 8. maja2020je pojasnjeno,
da se v Sole vrnejo tudi udeleZenci izobralevanja odraslih, razen de

izkazujejo, da sodijo

kolegija NIJZ ali

v

v

rizidne skupine, opredeljene

z zdravni5kim potrdilom

v sklepih razSirjenega

rizidno skupino spada kdo od tistih, s katerimi Zivijo

strokovnega

v

skupnem

gospodinjstvu.

V obeh primerih nam posredujete izjavo in mnenje va5ega osebnega zdravnika in vam bomo
omogodili izobralevanje ter opravljanje izpitov na daljavo.

4
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RazEirjen strokovni koLegij za pediatrijo

PEDIATRIENA KLINIKA
BOHORICEVA 20, LIUBLIANA

Telefon: OI522 38 01
FAKS: OLS2293 57
e-mail: alenka.lipovec@kcli.si
Predsednica: izred. prof, dr. NataSa Bratina, dr, med.

Stevilka:
Datum:
Zadeva:
Zveza'.

8, korespondendna seja 2020
30. april 2020, ob 13h
8. korespondendna seja v letu 2020
Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v 6asu
spro5danja ukrepov glede epidemije SARS - 2 - CoV (obisk vrtcev,
Solskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo)

Na RSK se je obrnilo NIJZ (prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med.) s predlogom,
da se RSK za pediatrijo opredeli do zdravstvenih omejitev za otroke in dijake in v
iasu spro5ianja ukrepov glede epidemije SARS - 2 - CoV (obisk vttcev, Solskega
pouka izvedba mature in priprava na maturo)

Sklepi RSK - zdravstvene omejitve za otroke in d'ljake v 6asu sproSdanja ukrepov
glede epidemije SARS - 2 - CoV (obisk vrtcev, Solskega pouka, izvedba mature in
priprava na maturo).
RSK za pediatrijo je v sodelovanju s predstojniki SluZb in Klinidnih oddelkov Pediatridne

klinika pripravil seznam tistih otrok in dijakov, ki bi potrebovali posebno za5dito in
prilagoditev za das obiska vdca, oziroma Solskega pouka ter priprav in izvedbe mature:
Za

podroije nevrologije:

.
.
.
.
.
.

trdovratnimi epilepsijami
z demielinizirajodimi obolenji
z iivdno-miSidnimi obolenji
z nevrodegenerativnimi obolenji
z nevrogenetskimi okvarami OZS
Otroci s cerebralno paralizo 3-5 stopnje
Bolniki
Bolniki
Bolniki
Bolniki
Bolniki

s

Za podroije gastroenterologije:

r

Bolniki na imunosupresivni terapiji: bolniki po transplantaciji jeter in bolniki s
kronidnimi vnetnimi irevesnimi boleznimi in avtoimunimi boleznimijeter, ki

prejemajo ta ko terapijo.
Za

podroije nefrologije:

.
.
.
.
.

KLB GR lV in vec

Bolniki na hemodializi
Bolniki na peritonealni dializi

.
.
.

Transplantiranibolniki
Bolniki z nefrotskim/nefritidnim sindromom, ki so zdravljeni s KS ali drugimi
imunosupresivi
Bolniki z nefrotskim sindromov/nefritidnim sindromom, ki ni odziven na
terapijo, tudi de niso na imunosupresivni terapiji
Bolniki s HUS na vzdrievalnem zdravljenju z eculizumabom
Bolniki, ki imajo zaradi zdravljenja z Rituximabom zavoro cDL9 celic

Za podrodje kardlologije:

.
o
.
.
.
Za

enojni prekat (HLHS, trikuspidna atrezija, dvojni vtok v levi prekat),
pljudnahipertenzija,
nepopravljene prirojene kompleksne srdne napake
bolniki po transplantaciji srca
bolnikis simptomatskim srdnim popuiEanjem

podroije pulmologije:

o

.

r
.
o
o
o
o

Bolniki z astmo, ki sodijo v kategorijo GINA stopnja 3 aliveE. Te bolniki za
vzdrZevanje stabilnega stanja in prepredevanja poslabSanja astme potrebujejo
redno terapijo s/z:
a. srednjimi odmerki inhalacijskih glukortikoidov (lGK) ali
b. kombinacijo zmernega odmerka IGK z dolgodelujodim
bronhodilatatorjem ali kombinacijo zmernega odmerka IGK in

antagonista antilevkotrienskih receptorjev (ALTR) ali
c. nizek odmerek sistemskega glukokortikoida ali
d. zdravljenje z biolo5kimi zdravili.
Bolniki z redkimi kronidnimi boleznimi dihal kot so:
a. cistidna fibroza,
b. primarna ciliarna diskinezija,
c. obliterantni bronhiolitis,
d. nevroendokrina hiperplazija otro5ke dobe, e. intersticijske bolezni dihal.

Bolniki s potrebo po stalnem dodatku kisika v vdihanem zraku'
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 kronidni invazivni ali neinvazivniventilaciji na domu,
Bolniki s traheostomo.
Bolniki z Zivdno-miSidnimi obolenji in oslabljeno pljudno funkcijo'
Bolnikiz motnjami poZiranja in posledidnim kronidnim aspiracijskim

sindromom.
PodroEje revmatologije/imunologiie

.

Bolniki s teZko primarno imunsko pomanjkljivostjo

.
.

Otroci in mladostniki, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki
kortikosteroidov (odmerek viSji od 0,5 mg na kg TTldan) ved kot 14 dni

Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunosupresijskih
ravil (npr. M M F, ci klofosfam id, ta krol i mus), vedti rno i mu nosupresijsko
zdravljenje ali kombinacijo imunosupresijske in bioloSke terapije

zd

.

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

.

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

B

Hemato onkoloSko podroije:

o
o
o
o
o
o
o
.
o

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
zd ravljenju
Otroci/mladostniki po tranplantaciji krvotvornih matidnih celic, ki prejemajo
imunosupresivno terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matiEnih
celic brez imunosupresivne terapije pri katerih je od transplantacije manj kot
leto dni
Otroci/mladostniki, ki zaradi razlidnih hematoloikih obolenj prejemajo
kortikosteroide ali drugo imunosupresivno terapijo
Otroci/mladostniki, ki imajo okvaro organov iz naslova posledic zdravljenja v
obsegu, ki ga opredeljujejo druga subspecialna podrodja (nefropatija,
kardiomiopatija, okvara pljud...)
Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z ekulizumabom (PNH kot kljudna
indikacija v hematologiji)
Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z imunomodulatorji, kot je interferon
Otroci/mladostniki po spleriektomiji ali funkcionalno asplenijo
Otroci/mladostniki, ki prejemajo bioloika oz tardna zdravila (veEinoma 2e 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:

o
o
o

Otrok s hipokorticizmom
Otroci s teikimi prirojenimi boleznimi presnove
Otroci s kompleksnimi genetskimi sindromi, ki vkljudujejo tudi teZko imunsko
pomanjkljivost

Sklep: RSK za pediatrijo predlaga, da se te omejitve upoitevajo pri pripravi in izvedbi
vrnitve otrok in dijakov v vrtce, Sole ter posebej za Eas priprave in izvedbe mature
2020.

izred. prof. dr. Nata5a Bratina, dr. med
Predsednica RSK za pediatrijo

