Печат установе

МОЛИМО ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТЕ ОВАЈ ЛЕТАК
Упутства за родитеље и остале старатеље према
члану 34, став 5, страна 2 Закона о заштити од
инфекција (IfSG)
Ако Ваше дете има заразну болест, а иде у школу или у другу
установу, или почеће да похађа школу или другу установу,
може да зарази другу децу, наставнике, васпитаче или
старатеље. За време трајања заразне болести дојенчад и
деца имају знатно ослабљен имунолошки систем, па тако
могу да добију и друге пропратне болести са
компликацијама.
Да би се то спречило, желимо да Вас овим летком поучимо о
Вашим обавезама, начину понашања и уобичајеним
поступцима које предвиђа Закон о заштити од инфекција. У
вези тога требате знати да заразне болести у правилу немају
никакву везу са недовољном чистоћом или са неопрезношћу.
Зато Вас молимо за отвореност и поверљиву сарадњу.
Закон одређује да Ваше дете не сме да иде у школу или у
другу установу у случају ако:
1. има тешку инфекцију изазвану малим бројем узрочника.
Према пропису, то су: дифтерија, колера, тифус,
туберкулоза и пролив изазван бактеријама EHEC. По
правилу, све ове болести код нас се јављају само као
појединачни случајеви (осим тога, Закон спомиње и
температуру изазвану вирусом, затим кугу и дечју
парализу. Међутим, крајње је невероватно да ови
узрочници болести могу да се пренесу и Немачкој);
2. има заразну болест, чији је ток у појединачним
случајевима тежак и комплициран, а то су хрипавац, мале
богиње, заушке, шарлах, велике богиње, запаљење
мозочне мембране изазвано бактеријама Hib, инфекције
изазване
менингококима,
свраб,
заразне
красте,
хепатитис А и бактеријска дизентерија;
3. има ваши, а лечење још није завршено;

4. пре почетка шесте године живота оболело је од заразног
гастроентеритиса или ако постоји одговарајућа сумња на
заразни гастроентеритис.
Начини преноса набројаних болести су различити. Већина
пролива и хепатитиса су такозване инфекције настале због
прљавости. Пренос се дешава због недовољне хигијене руку
и због прљавих намирница, а ретко и предмета (пешкира,
намештаја, играчака). "Летеће" инфекције или оне које се
преносе капљицама су мале богиње, заушке, велике богиње
и хрипавац. Преко контакта косе, коже и слузокоже преноси
се свраб, ваши и заразне красте.
Све ово значи да у јавним установама постоје особито
повољни услови за пренос наведених болести. Молимо Вас
код озбиљних обољења Ваше деце увек послушајте савет
Вашег кућног лекара или педијатра (на пример, код високе
температуре, изразитог умора, учесталог повраћања или
пролива који траје дуже од једног дана или у случају других
забрињавајућих симптома).
Ако постоји одговарајућа сумња на болест или ако може да
се постави дијагноза, лекар ће Вас обавестити да ли дете
има болест због које је забрањено да посећује јавну
установу.
Ако дете мора да остане код куће или чак да се лечи у
болници, молимо Вас да нас одмах обавестите и да нам
јавите дијагнозу, како бисмо заједно са Заводом за јавно
здравство предузели све потребне мере да спречимо даље
ширење заразне болести.
Многим заразним болестима је заједничко да је зараза
наступила пре појављивања типичних симптома болести. То
значи да је Ваше дете већ могло да зарази своје пријатеље у
игри, ученике у разреду или особље у некој установи. У
таквом случају морамо анонимно известити родитеље остале
деце да постоји заразна болест.
Понекад деца или одрасли само примају узрочнике, без да
оболе. У појединим случајевима, извесно време након
завршетка болести узрочници се излучују изметом или се
преносе капљицама приликом кашља или ваздухом који се
издише.
На тај начин постоји опасност да се заразе
пријатељи у игри, ученици у разреду или особље у
установама. Због тога је у Закону о заштити од инфекција
предвиђено да "преносиоци" колере, бактерија дифтерије,

EHEC-a, тифуса, паратифуса и шигелиозе смеју да поново иду
у јавне установе само са дозволом и уз придржавање
упутства које је издао Завод за јавно здравство.
Чак и ако неко у Вашем домаћинству има тешку или заразну
болест са високим степеном опасности од заразе, остали
чланови домаћинства могу да приме и затим да излучују
наведене узрочнике заразних болести, а да се сами при томе
не разболе. У овом случају дете такође мора да остане код
куће.
Ваш лекар или Завод за јавно здравство известиће Вас о
томе када постоји забрана за одлазак у школу или у други
јавну установу. И у тим случајевима треба да нас о томе
известите.
Против дифтерије, малих богиња, заушака, (рубеоле), дечје
парализе, тифуса и хепатитиса А стоје на располагању
заштитне вакцине. Ако је заштита на тај начин обезбеђена,
Завод за јавно здравство може одмах да укине забрану
одласка у школе и јавне установе. Молимо Вас да имате на
уму да оптимална заштита вакцинисањем служи сваком
поједином човеку и заједници.
Ако имате још питања, молимо обратите се Вашем кућном
лекару, педијатру или Заводу за јавно здравство, а
помоћићемо Вам такође и ми.

