Spoštovani starši/skrbniki,
Veselimo se, da se bo naše življenje počasi pričelo vračati v stare tirnice. V domu se bo
znova pričelo izvajati programe za tiste otroke in mladostnike, ki jih določajo navodila
MIZŠ.
Delo , ki bo potekalo v prostorih doma, se bo izvajalo pod higienskimi priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in priporočili Zavoda za šolstvo RS, ki
nam jih je poslalo pristojno ministrstvo.
Vsa priporočila smo skrbno proučili in vzeli zelo resno in premišljeno ter se po
najboljših močeh pripravili na prihod vaših otrok / mladostnikov.
Seveda pa bo potrebno tudi vaše sodelovanje in obilo razumevanja ter dobre volje, da
bodo stvari tekle tako, kot si jih najbolj optimalno želimo.
Nekaj navodil:
1. Pri vhodnih vratih doma je zvonec, prosimo da ob prihodu pozvonite in vstopate
posamično.
2. Starši in skrbniki prosimo vas, da otroke pospremite do vrat doma, v dom NE
VSTOPATE.
3. V skladu z priporočili NIJZ prosimo starše / skrbnike, da v dom vstopate izjemoma.
Vstop v dom je dovoljen le z zaščitno masko, prosimo da si pri vhodnih vratih
razkužite roke.
4. Upoštevajte razdaljo vsaj 1,5m od drugih otrok in mladostnikov ter njihovih staršev /
skrbnikov.
5. V kolikor je mogoče, nam vnaprej sporočite uro prihoda po vašega otroka ob petkih,
da vas bo otrok pričakal pripravljen za domov.
6. Otroci naj v dom ne prinašajo igrač.
7. Otroci in mladostniki bodo imeli na voljo v domu dostop do sveže vode in ob obrokih
tudi napitek.
8. Ustaljeni obroki hrane se bodo še naprej izvajali. Pri tem jim bomo hrano delili
zaposleni v domu.
9. V kolikor ima otrok / mladostnik kateregakoli od naslednjih simptomov /
znakov:
povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo,
nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v stiku z
osebo (najpogosteje družinski člani), pri kateri je bila potrjena okužba s SARSCoV-2., naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi.

Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega / mladostnikovega
izbranega ali
dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega
stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.
10. Sporočamo tudi, da ne zmoremo zagotoviti optimalne distance med otroci in
mladostniki brez vaše pomoči. Zato Vas prosimo, da se z otrokom doma pogovorite,
da pravila, ki jih določa odlok veljajo tudi v domu.
11. Otroci in mladostniki, ki za prihod v dom in v šolo uporabljajo javni prevoz,
potrebujejo zaščitno masko ter se morajo držat navodil fizične distance in
razkuževanja rok. Pri tem naj opozorimo na spremenjen režim voznih redov
avtobusov.
Iskreno prosimo, da upoštevate zapisano. Jasno nam je, da kljub vsemu veselju, da se
ponovno snidemo, ne bo enostavno.
Zagotovo pa nam bo skupaj uspelo – saj veste: SKUPAJ ZMOREMO!

Vse dobro in lep pozdrav,
kolektiv Doma Antona Skale

