UKREPANJE OSEBJA V PRIMERU, DA SE POKAŽEJO ZNAKI
PREHLADNE BOLEZNI SKLADNI S COVID-19 PRI UČENCU/DIJAKU,
TEKOM IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA.

1.

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OSEBJE OBVESTI PRISTOJNO MEDICINSKO SESTRO.
Do prihoda medicinske sestre ostane otrok v razredu.

2.

TEŽKO ALI TEŽJE GIBALNO OVIRAN UČENEC/DIJAK:
• Učence in dijake v dnevni obliki usposabljanja se namesti v sobi za izolacijo v PA.
• Učenci in dijaki v interni obliki usposabljanja ostanejo v svoji sobi. Če je še kdo v
apartmaju, naj ta uporablja drugo kopalnico.
• Osebje, ki prihaja v stik z obolelim je oblečeno v osebno varovalno opremo (maska
FPP2/3, očala, vizir, zaščitni plašč z rokavi, nitrilne rokavice, kapa).
• Če je zavodski zdravnik prisoten, se najprej obvesti njega. Zdravnik po pregledu
odredi nadaljnje ukrepe, vključno s testiranjem na COVID-19 in obveščanjem staršev.
• Če ne gre za urgentno stanje z dihalno stisko, ko intervenira urgentna služba, starši
sami še isti dan odpeljejo obolelega otroka domov.
• Če zavodski zdravnik ni tudi otrokov zdravnik, se lahko starši glede nadaljnjih ukrepov
posvetujejo z otrokovim osebnim zdravnikom in sledijo njegovim navodilom.

3.

ZMERNO ALI LAŽJE GIBALNO OVIRAN UČENEC/DIJAK:
• Učence in dijake v dnevni obliki usposabljanja se namesti v sobi za izolacijo v kleti z
zunanjim izhodom.
• Učenci in dijaki v interni obliki usposabljanja ostanejo v svoji sobi. Če je še kdo v
apartmaju, naj ta uporablja drugo kopalnico.
• Osebje, ki prihaja v stik z obolelim je oblečeno v osebno varovalno opremo (maska
FPP2/3, očala, vizir, zaščitni plašč z rokavi, nitrilne rokavice, kapa).
• Če je zavodski zdravnik prisoten, se najprej obvesti njega. Zdravnik po pregledu
odredi nadaljnje ukrepe, vključno z obveščanjem staršev. V primeru, da zdravnik ni
prisoten, obveščanje in prve ukrepe odredi vodja zdravstvene nege oziroma
diplomirana medicinska sestra, ki je prisotna v izmeni.
• Če ne gre za urgentno stanje z dihalno stisko, ko intervenira urgentna služba, starši
sami še isti dan odpeljejo obolelega otroka domov.

• Če zavodski zdravnik ni tudi otrokov zdravnik, se lahko starši glede nadaljnjih ukrepov
posvetujejo z otrokovim osebnim zdravnikom in sledijo njegovim navodilom. Osebni
zdravnik mora biti obveščen, da je otrok vključen v CIRIUS Kamnik.

Učenec/dijak se lahko vrne v CIRIUS Kamnik:
•
•
•

v primeru pozitivnega brisa na COVID-19: 14 dni po umiritvi simptomov bolezni,
v primeru negativnega brisa na COVID-19: ob popolni ozdravitvi.
V primeru, da bris ni bil odvzet, vendar simptomi bolezni kažejo na COVID-19: 14 dni
po umiritvi simptomov.

