
        

 

 

Obveščamo vas, da se je v vrtcu pojavil 

KORONAVIRUS SARS-CoV-2. 

Prosimo vas, da ste pozorni na otrokovo zdravstveno stanje in se držite priporočil za 

zamejitev širjenja bolezni. Morebitna opažanja v zvezi z obolenjem pravočasno sporočite 

vzgojiteljicam skupine, ki jo obiskuje vaš otrok.  

 

Opis bolezni: v Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri 

bolnikih so izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in 

potrdili okužbo z novim koronavirusom. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, 

bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19. 

 

Bolezenski znaki: bolezen lahko poteka na različne načine. Pri 80% okuženih ima blag potek. 

Lahko se pojavijo vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, 

bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave. Okužba lahko 

poteka tudi brez simptomov. Pri 20% zbolelih bolezen poteka težje, okoli 5% bolnikov pa je 

kritično bolnih in potrebuje zdravljenje na intenzivni enoti. Lahko se razvije pljučnica, 

sindrom akutne dihalne stiske (ARDS) in drugi zapleti, ki se lahko končajo s smrtjo. Podatki 

kažejo, da lahko pride do poslabšanja hitro, pogosto v drugem tednu bolezni. Večje tveganje 

za težji potek bolezni imajo osebe, starejše od 60 let in osebe s pridruženimi kroničnimi 

boleznimi. 

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s 

pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za 

potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. 

Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v 

drugih kužninah. 

Širjenje bolezni: bolezen lahko poteka na različne načine. Pri 80% okuženih ima blag potek. 

Lahko se pojavijo vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, 

bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave. Okužba lahko 

poteka tudi brez simptomov. Pri 20% zbolelih bolezen poteka težje, okoli 5% bolnikov pa je 

kritično bolnih in potrebuje zdravljenje na intenzivni enoti. Lahko se razvije pljučnica, 

sindrom akutne dihalne stiske (ARDS) in drugi zapleti, ki se lahko končajo s smrtjo. Podatki 

kažejo, da lahko pride do poslabšanja hitro, pogosto v drugem tednu bolezni. Večje tveganje 

za težji potek bolezni imajo osebe, starejše od 60 let in osebe s pridruženimi kroničnimi 

boleznimi. 

 



Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s 

pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za 

potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. 

Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v 

drugih kužninah. 

 

Zdravljenje: v Sloveniji imamo nacionalne smernice klinične obravnave bolnikov s 

covidom-19, ki narekujejo, da je zdravljenje v glavnem simptomatsko. To pomeni, 

da blažimo prisotne simptome in znake bolezni. V primeru najtežjih in življenje ogrožajočih 

stanj pa imamo v Sloveniji na voljo vse ukrepe, ki so trenutno priporočeni v svetu. 

 

Otrok se lahko vrne v vrtec v primeru, da je bil sedmi dan negativen test oziroma deseti 

dni od pojava bolezni.  

 

Vir:  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#se-novi-koronavirus-

imenuje-sars-cov-2-ali-covid-19%3F 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#se-novi-koronavirus-imenuje-sars-cov-2-ali-covid-19%3F
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#se-novi-koronavirus-imenuje-sars-cov-2-ali-covid-19%3F

