1.

HIGIENSKI POGOJI
olnoma

Notranjost zgradbe mora biti tako zgrajena in urejena, da zagotavlja otrokom popolno varnost
in higienske pogoje bivanja.
Velikega pomena za zdravje otrok so temperatura, vlaga in osvetlitev bivalnih prostorov.
A) TEMPERATURA ZRAKA
C,
-

B) RELATIVNA VLAGA
Relativna vlaga v bi

C) OSVETLITEV
naravne osvetlitve. Okenske odprtine v igralnici ne smejo biti
Svetilna telesa morajo biti funkcionalna
zavarovati tako, da o

D) UREDITEV IGRALNIC
iti, ter tako, da

2.
ustrezno.

V od
nju.
-15 minut.
B) UVAJANJE OTROK
copate.
Pred vhodom v oddelek naj si temeljito umijejo roke. Pri uvajanju otrok v oddelku naj bodo
C) NEGA OTROK V GARDEROBI
to namenjenem predprostoru oddelka,
D) ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK
V skladu z Zakonom o vrtcih (U
zdravstvena ustanova. Iz omenjenega sledi:
ZDRAVSTVENEM STANJU
OTROKA, s katerim zdravnik potrjuje, da otrok nima kontraindikacij za sprejem v vrtec.

- kot na
pediatra otroka lei imajo
Vrtec naj bi obiskovali samo zdravi otroci.
lezljivih bolezni ter postavitev diagnoze. Omenjeni postopki

za nalezlj
dno omenjeni problem
svoje zdravje pred nalezljivimi boleznimi.
E)
ne ovira otroka pri hoji. Nogi mora
nuditi oporo, material pa je odvisen od namena uporabe.
Otroci naj bo

imerno dejavnostim.

je potrebno opozoriti na neprimerne predmete, s katerimi lahko otroci ogrozijo svojo
G) ZDRAVSTVENO VARSTVO ZAPOSLENIH
Vsi delavci opravljamo preventivne zdravstvene preglede, ki so obvezni po Zakonu o varnosti

Pravilnikom o preventivnih pregledih delavcev.
Skladno s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z
seznam oseb, ki p
individualne izjave o bolezenskih znakih, ki jih izpolnijo delavci v primeru prebolevanja
organizacijske vodje po predhodnem posvetu z vodjo prehrane in ZHR (korektivni
ukrepi so: napotitev na zdravstveni pregled na Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana,
ugotovitev zdravnika, na podlagi potrdila o pregledu osebe, o izpolnjevanju pogojev za
pisno evidenco o ukrepih, navedenih na podlagi predlaganih ukrepov zdravnika.

razdeljeva
hrani skupaj z individualno izjavo o bolezenskih znakih.
Vsa ta dokumentacija predstavlja sestavni del notranjega nadzora na osnovah HACCP
sistema.
H) USPOSABLJANJE ZAPOSLEN
11/04).
zahteve zgoraj navedenega pravilnika se vzpostavlja nov sistem sprotnega usmerjenega
Nova znanja o higi
ETNI

I) DELOVNA OBLEKA
delovna halja,
predpasnik za hranjenje,
delovna obutev,
Dol
namenska.
emo si ga tik preden
vari. Nikoli ne sme viseti v igralnici v
dosegu rok otrok.

J) UMIVANJE ROK
Bistveno vlogo ima
samodejno izvajajo, ne glede na to, ali so nadzorovani ali ne.
Umivanje rok je na
bolezni.
Roke si moramo pogosto umivati, obvezno pa:

takoj potem ko smo prijeli kaj umazanega

njem pride v navado.

mo navodilo proizvajalca.

njegove skupin

O
i je potrebno mize
nevarnost vdihovanja aerosolov.

- nikoli direktno na mizo trebujete kosilo kasneje,

obrokov maksimalno 2 uri.
Pri delitvi obrokov moramo biti zdravi (izjava, soglasje).

.
primer stafilokoki).
Pri delitvi obrokov je pomembna osebna urejenost in osebna higiena vzgojnega kadra
r otrok.

o
prostor in si umijemo roke (tudi otrokom pod nadzorom).
Sestavljeni so v skladu z veljavnimi
it

Otrokom v

dan, zato vsak dan vrnemo skledo v kuhinjo, da se pomije.
nje zdravstvene

dje, zelenjavo, suho pecivo, bonbone (naj bodo
mehki, trdi so prepovedani
razdeljevanje prinesene hrane sta odgovorni strokovni delavki v oddelku.

hladno hranjenje.

za dietno prehrano obnoviti oz.
dostaviti novo.
N)

vsak delavec v okviru svojega oddelka. Za higieno
vsi

po

ZA HIGIENSK

KI DELAVCI!

nalezljivih bolezni, saj
ukrepov, s

V II. starostni stopnj
enkrat tedensko oziroma po potrebi.
Operejo se
potrebno.
Opomba: V primeru pojava katerekoli nalezljive bolezni v odde
poostren
V tem primeru velja naslednje:

O) SPANJE

zgojiteljice prost
dostop do vsakega otroka ter da imata sosednja otroka skupaj glavo in noge.

P) PREVIJANJE OTROK

umivanje).

Umijte otrokove roke.
je potrebno.
Umijte svoje roke.
R) IZVAJANJE ZOBNE HIGIENE
-

oziroma

Pred umiva
j ne dotikajo.

V
indikaci

S) DERATIZACIJA V VRTCU
morajo biti postavljene
otrokom in niso v stiku s hrano. V primeru, da je potrebno nastaviti strup tudi v prostorih, kjer
v ta prostor.
i vrata z opozorilom o prepovedi vstopa v
prostor. Pristojna oseba vrtca mora zakleniti igralnico.
postavljenih vab.
Naslednjega dne (oz. po vikendu) vabe pobere izvajalec

tisti, ki jih je tudi postavil.

mora biti odklenjena neposredno pred izvajalcem.
) KAJENJE
Kajenje v vrtcih je v celoti prepovedano.
T)

in SOBNE CVETLICE V VRTCU

Le-te pa morajo biti vsako leto pregledane pri veterinarju.

-

.).

klivija, koralni grm, so

3. NALEZLJIVA OBOLENJA
Otroci lahko dobijo nalezljivo bolezen doma ali v vrtcu

3. 1 INFEKCIJE ZGORNJIH IN SPODNJIH DIHALNIH POTI
odraslih (2 do 4 krat
letno).
pogosteje kot deklice.
pozni jeseni in zgodnji spomladi).
Podhlajenost ne vpliva na pogostnost obolenj dihal.

3.1.1 PREHLAD
vzrok za o

:
4. dneva bolezni.
podhranjenost, dojenje, socialno higienski pogoji.

predmete;

z rok bolnikov s prehladom so vedno osamili viruse.
1-3 dni.
ZNAKI BOLEZNI:
Glavni znaki
Dodatni znaki

ovorjenje

TRAJANJE BOLEZNI: 1 - 2 tedna.
prehladom naj ne hodijo v vrtec. Tako bolnik kot osebe, ki pridejo z njim v stik, si morajo

3.1.2 ANGINA ( VNETJE MANDELJNOV)
okok (

niso pomembni.
Najpogosteje zbolijo otroci od 3 Inkubacija je 12 ur do 4 dni.
Znaki bolezni
Otroci pod tremi leti starosti nimajo angine, ampak dolgotrajen izcedek iz nosa,
30

60 % bolnikov ima blag potek.

3
Vnetje sredn
1. akutno vnetje (3 tedne)
2. subakutno vnetje (12 tednov)
3.
- 24 mesecev. Pojavlja se tudi v starosti
pa 90 %.
spremembe v predelu tube.
bakterije: S. Pnevmoniae, H. Influence, M. Catarrhalis ali oboji skupaj.
Znaki bolezni
nje v razvoju govora, bakterijsko vnetje okolnega tkiva.
3.1.4 AKUTNO VNETJE DIHALNIH POTI ( BRONHITIS)
zgornjih dihalnih poti.
so 90 % virusi, redkok
sekundarno vnetje.
obilo sluzi.
Najpogosteje zbolijo otroci pod 5 let starosti v januarju in februarju.
ZNAKI BOLEZNI:
telesna temperatura.
ZDRAVLJEN
potrebno,
3

oobvezni otrok.
predmete. Zelo so pomembne tudi roke. Na rokah osebe, ki neguje bolnika, in na predmetih v
EVANJE : dojenje( protitelesa matere d
bolnika, umivanje rok.
3.1.6 INFLUENCA

GRIPA

virusi influence A ,
prehladne znake).
Posebnost A in B virusov je, da spreminjajo sestavo svoje ovojnice in se tako stalno bolj ali
manj spreminjajo.
Epidemije influence A nastopajo vsake 2-3 leta, epidemije influence B pa na 4-6 let.
-6 tednov.

delci, na katerih obvisi virus.
Inkubacija traja 1-3 dni.

bruhanje.
po

pri o
-

3.
3
eritrogeni toksin kratka - 1 do 3 dni,

la, ob ustnih

p eritrogenega

3

- MORBILLI
: virus.

Inkubacija: 9 - 11 dni.
- izguba sposobnosti organizma, da reagira z drugimi antigeni.
Ker organizem ne more reagirati na druge klice (od zunaj ali znotraj telesa), lahko nastopijo
komplikacije.
Potek bolezni:
IJ
Znaki: - izguba apetita,
- 2 - 3 dan se pojavijo bele pikice na sluznici jezika in ustni sluznici - ob zobeh. Te bele pikice
so prvi znak, da gre za
Po 2-

Temperatura
rjavkaste barve.
Komplikacije: - pseudokrup,
Zdravljenje

se

3.2.3 NORICE

Inkubacija traja 2 do 3 tedne.
zgoraj n
k, napolnjen

utrjevanje

obolelega otroka takoj
inkubacijske dobe za nalezljivo bolezen, ki se je
pojavila.

Kadar zbol
3

- EPIDEMIJE

Prostore
tako, da imata sosednja otroka sk
uporabe.
Otroke nadzorujemo pri umivanju rok.
Izredno pomembno je nadzorovati otroke pri usekovanju. Poskrbimo, da bodo nosovi in
o.

3

osebna higiena, predvsem umivanje rok,
igiena v sanitarijah,
higiensko odstranjevanje odpadkov,
3
mikrobi ali njihovimi strupi.
salmonele,
kampilobakter,
stafilokoki,

(predvsem umivanje rok),
C), ustrezna toplotna obdelava (najmanj 75
C), C in nad 75
hiter transport in razde
skuhana),
Vse centralne in razdelilne kuhinje hranijo vzorce vseh obrokov, ki so bili pripravljeni oz.
razdeljeni, v hladilniku na 5 C
pregled, odvzem

Svetovne zdravstvene organizacije t.i. si
HACCP sistem je mednarodno priznan in uveljavljen sistem za zagotavljanje proizvodnje
2002 je ta sistem zakonsko uveljavljen v Sloveniji in velja tudi za vrtce.
3.3.2 ROTAVIRUS
Bolezenski znaki so: klicami),
- bruhanje,
-

- direktno; z umazanimi rokami,
3.3.3 SALMONELOZE

in paratifusne in jih mora biti veliko

Inkubacija traja 8

Posebno

- osebna higiena,
pripravljeno hrano takoj razdelimo, pogrevanje ni dovoljeno.
3.3.4 KAMPHILOBAKTER

traja 1 dan do 7 dni. Tudi bolezenski znaki so podobni kot pri salmonelah.
3

spremljanje zdravstvenega stanja otrok in zaposlenih, da odkrijemo morebitne nove
primere obolenja,

pravilno ravnanje s perilom ( plenice!),
otroci, ki imajo drisko in bruhajo morajo ostati doma in naj ne hodijo v vrtec. Otrok se
blata minilo vsaj 24 ur.

3.4 ZAJEDAVCI (PARAZITI)
ali oziroma
rastlini), v prebavilih ali v raznih tkivih, kjer odjedajo gostitelju hrano, pijejo telesne sokove

3.4.1 NAVADNA GLISTA
Dolga je do 30
blatom v zemljo, iz prepustnih greznic tudi v vodo. Muhe ali druga golazen lahko prenese
ti vsaj 2 do

se razvijejo v odra
nosu pa jih srbi.
3

3.4.3 PASJA TRAKULJA

pridejo v krvni obtok. Kri jih raznese po vsem telesu Razvojni ciklus se pri vmesnem gostitelju na stopnji mehurnjaka ustavi.
Odrasla trakulja se lahko razvije
tkiva.
3.4.4 UKREPI V VRTCU
1.
2. Dobro operimo sadje in zelenjavo.
3.
4.
5.

3
3.5.1 KRASTAVOST (IMPETIGO)
nosu in ust.
BOLEZENSKI ZNAKI

Krastavost je nalezljiva bolezen, posebno pri otrocih.

umijemo roke (za nohti ).

Krastavost je pogostna, in to bolj pri otrocih kot pri odraslih. Vsako leto pride k zdravniku zaradi
nje ena oseba od stotih.

3.5.1.1 UKREPI V VRTCU

Dosledno izvajajte higieno, predvsem umivanje rok.

3.5.2 MIKROSPORIASIS -

-

IDENTIFIKACIJA:
rdela in pokrita s sivimi luskami. Prizadeti lasje
- lasje po
Glivice vrste micosporum ( M. canis)
POJAVLJANJE: Po vsem svetu, zlasti v naseljih, urbaniziranih predelih, povsod, kjer so
REZERVAR :
Direkten in indirekten kontakt z lasmi oziroma dlako inficiranih oseb in
INKUBACIJA : 3 - 10 dni.
SPREJEMLJIVOST: Zelo sprejemljivi so otroci pred puberteto.
3.5.2.1
obolenj, garij, itd.
1. O
2.
3.

avstveno varstvo.

4.
ukrepa.
5. Izolacije pra
sprememb).
6.

7.
kontaminiranih predmetov.
8.

oznanimi

9.
10. Shranjevanje in spr
11. Stalen nadzor nad izvajanjem ukrepov.
3
migraciji prebivalst

parazitov.
pokrito s krastami in se gnoji.
3.5.3.1 UKREPI V VRTCU
upini.
morajo ukrepati.
VSE

vsi

3.6 UGRIZ KLOPOV
med njimi sta najbolj poznani lymska borelioza in klopni meningoencefalitis.
ponavadi pa se pojavi ena lezijai druga faza, med katero je prizadet
Bolezen se zdravi z an

i
-prizadete so mo

vbodi klopov.
ake in
klopov).
3.6.1 UKREPI PRI UGRIZU KLOPOV
Pred vbodi k
Po vrnitvi s sprehoda po gozdu ali obronkih gozda je potrebno pregledati otroke (telo,

lahko odstrani z vrtenjem v smeri ali v nasprotni smeri od urinega kazalca. Po
ali pripravek Sting Eze).
ebitne pojave
otroka odpeljejo v zdravstveni dom.

3
bolezni, ki se prenesejo z
temi boleznimi so sedaj najbolj poznani aids, hepatitis B in hepatitis C, ki sta prav tako nevarni
3.7.1 UKREPI ZA PR

izognemo nezavarovanemu stik

4.

Zato se j
ob prvem znaku bolezni. Prav tako bo morda svetoval, da je potrebno otroka, kadar bo
povsem zdrav, pregledati, da bodo povsem zanesljivo ugotovili, ali gre zares samo za
i oz. epilepsije.

zgrabijo vse t

4.1 KAKO UKREPATI?
K
se
obrnjeno vstran.
celo zlomite kost.

otrok prebudi in se takoj potem pogrezne v spanec ali pa preide naravnost iz
nezavestnega stanja med napadom v spanje.
-3060 (urgenco) in se ravnamo
po njihovih navodilih.
bila previsoka. Otroka najprej slecite, pustite mu le toliko obleke, da mu ne bo
neprijetno. Potem pa ga

5. ASTMA
0 % pred 5. letom. Astma se torej pri
ja nobenih omejitev. Slabo zdravljena astma zavira

zdrav, pa tudi, kaj je treba spremen
vzgojitelji.

ali navodilo zdravnika kako, kdaj in zakaj otrok potrebuje zdravilo ter kdaj se pojavi njihov
Vzgojitelj mora dobiti tudi navodilo, kje se zdravilo hrani (na sobni temperaturi ali v hladilniku
Znaki za
izdih zraka dlje kot pri zdravem in je forsiran, aktiven,
5.1 KAJ STORITI?

-30-60 in se
ravnati po njihovih navodilih.
6. EPILEPSIJA
Ep
ije motenj
zavestjo.

dednost.

6.1 KAKO RAVNATI OB NAPADU V VRTCU?
na napadov traja manj od pet minut in sami prenehajo.
Odstranimo nevarne predmete, ob katerih bi se otrok v napadu lahko ranil, odpnemo

vzgojiteljica ima skupaj z navodilom zdravnika) in

ne silimo v otroka med napadom.
Vrstnikom
232-30-60) ne glede na trajanje napada.
dogovorite za ravnanje (navodila zdravnika za dajanje terapije ter navodilo za shrambo
terapije).
7. ALERGIJSKE BOLEZNI

na jajca po nekaj letih, alergija na
prvih letih senzibilizirajo z alergeni jajca, v 40 % kasneje obolijo za astmo.
prepovedanih in dovoljen
Za pripravo dietnih obrokov je odgovorna centralna kuhinja. Ustreznost obroka preveri tudi
delavka v razdelilni kuhinji in delavka v oddelku, ki tudi posreduje informacije v centralno

a damo
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