
 

 

 
ZVC Zdravstvenovzgojni center ŠKOFJA LOKA 

 

Ključne informacije za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok o novem 
koronavirusu  
 

O VIRUSU IN OBOLENJU 

 

Novi koronavirus, ki so ga potrdili decembra 2019 na Kitajskem v Wuhanu, so poimenovali 
SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča, pa COVID-19. 

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih 
oblikah z občutkom pomanjkanja zraka, včasih tudi s prebavnimi težavami (driska). 

Z novim koronavirusom se lahko okužijo vsi. Izkušnje kažejo, da imajo težji potek bolezni 
starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so rak, astma in druge kronične bolezni dihal, 
sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, ipd.). 

 

INKUBACIJSKA DOBA PO OKUŽBI Z NOVIM KORONAVIRUSOM  
 
Točnega podatka o inkubacijski dobi še ni, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke 
pa je ocenjena na 2 do 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni. 

 
ČAS KUŽNOSTI  
 
Osebe so kužne nekaj dni pred pojavom simptomov in znakov bolezni (2 do 3 dni). Oseba, 
ki je prebolela blago/zmerno obliko bolezni, je kužna potem še 5 do 10 dni. Oseba s hudo obliko 
bolezni pa 5 do 12 dni po nastopu simptomov in znakov bolezni. Pri večini kužnost izzveni do 
osmega dne. 

 
NAČIN PRENOSA KORONAVIRUSA MED LJUDMI  
 



 
Koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. Okužena oseba (ki lahko zboli ali je le 
prenašalec) s kašljanjem ali kihanjem virus preko kapljic razširi v okolje, zato je pomembna 
higiena kašlja, uporaba maske in prezračevanje. Zdrava oseba kapljice lahko vdihne, se nato 
okuži, lahko tudi zboli. Vdih kapljic lahko prepreči uporaba maske. V določenem času se 
kapljice posedejo na različne površine, zato je pomembno čiščenje in morebitno razkuževanje 
površin, ki se jih dotikamo. Površine lahko tudi kontaminiramo z onesnaženimi rokami. Zato 
je pomembno umivanje in razkuževanje rok ter površin (kljuke, ograje, držala ...). 

 

OTROCI IN COVID -19 

 

Otroci največkrat kašljajo, imajo bolečine v žrelu in temperaturo do 38 °C. Bolezen se 
lahko začne tudi kot driska ali bruhanje. Ker otroci večinoma prebolevajo okužbo v blagi 
obliki in jih bolezen ne »položi v posteljo«, so zaradi tega pomembni prenašalci virusa. Prav 
zaradi tega je izredno pomembno, da družina upošteva načela 10-dnevne samoizolacije in s tem 
prepreči prenos bolezni na tako imenovane ranljive skupine ljudi. Otroci torej niso rizična 
skupina za okužbe z novim koronavirusom, kar pa ne pomeni, da jih pred okužbo ni potrebno 
varovati, še zlasti, če imajo pridružene tudi kronične bolezni. 

 
KAKO POSTOPATI, KO OTROK KAŽE ZNAKE OKUŽBE/BOLEZNI, IN KAKO 
VEDETI, ALI GRE DEJANSKO ZA OBOLENJE ZARADI COVIDA-19  
 
Znaki običajnih viroz so podobni znakom okužbe z novim koronavirusom. Brez posveta z 
zdravnikom in laboratorijske diagnostike ni mogoče ugotoviti povzročitelja viroze. Če vi ali 
vaš otrok zboli z znaki viroze, ne hodite nenapovedano v zdravstveno ustanovo, ampak 
najprej po telefonu ali elektronski pošti pokličite/obvestite izbranega ali dežurnega zdravnika. 
Za testiranje na koronavirus se odloči in napoti zdravnik. 

 
O KARANTENI  
 



Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim osebam, ki so bile, ali za 
katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel z resno nalezljivo boleznijo (v času 
njegove kužnosti).  
Karanteno se odredi z odločbo Ministrstva za zdravje. V času bivanja v karanteni je potrebno 
upoštevati vsebino odločbe in priložena navodila (oseba ne zapušča doma, opazuje svoje 
zdravstveno stanje, omeji stike z bolnikom in ostalimi člani skupnega gospodinjstva …). 

 

O IZOLACIJI  
 
Izolacija je ukrep, ki ga izbrani zdravnik odredi bolni osebi s COVID-19 ali nekaterim osebam 
z drugimi okužbami dihal. Pomeni, da oseba ne sme zapuščati doma, da mora omejiti stike z 
ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. 

 

KAJ LAHKO STORIMO SAMI ZA ZMANJŠANJE KARANTENE 

OHRANIMO RAZDALJO  
 
Ko se družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo, da vzdržujemo medsebojno 
razdaljo najmanj 1,5 metra. S tem znatno zmanjšamo možnost okužbe preko kapljic v zraku. 
Kljub temu ne moremo trditi, da je 1,5 metra varna medsebojna razdalja, saj je le-ta za prenos 
okužbe odvisna od glasnosti govorjenja, petja, fizičnega napora itd. 

 

OHRANIMO ČISTE ROKE  
 
Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo, kadarkoli je možno.  
 
 

 
 
 

Razkuževanje rok  
 
V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke lahko razkužimo z namenskim razkužilom 
za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo od 60 do 80 %. 



Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje 
površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.  
 
Higiena kašlja in kihanja 
 
Predno zakašljamo ali kihnemo si vedno pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga 
nato odvržemo v koš za smeti. Če robček ni na voljo zakašljamo ali kihnemo v zgornji del roke. 

 

 

Uporaba mask 

Ob upoštevanju higienskih ukrepov higiene kašlja in kihanja ter dosledno umivanje rok, 
zaščita z masko še dodatno zmanjšuje nevarnost prenosa okužbe. Maske delno zadržijo pot 
kapljic, ki se sproščajo v okolje med govorjenjem, kihanjem, kašljanjem in petjem, v katerih 
so lahko prisotni povzročitelji nalezljivih bolezni. Prav tako pa tistemu ki nosi masko le-ta 
preprečuje vdih kapljic iz zraka. 

Pomembno je, da maske pravilno nosimo. Maska mora prekriti nos in usta, sicer svoje naloge 
ne opravi. 

Vir: NIJZ 


