IZJAVA STARŠEV ALI SKRBNIKOV PRED SODELOVANJEM OTROKA
ALI MLADOSTNIKA NA TABORJENJU V PODBELI 2020
Moj otrok ali mladostnik ____________________________________________ (ime in priimek
otroka ali mladostnika):
1. v zadnjih 14 dneh ni imel katerega koli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna
temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek
pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
3. v zadnjih 14 dneh ni bil na območju katere od tako imenovanih "nevarnih" držav (BIH,
Srbija, Severna Makedonija in Hrvaška)
4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena
okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje
družinski član), bo otrok ostal doma in bomo o tem obvestili vodstvo taborjenja na
telefonsko številko 031 400 649.
Zavedam se, da je ob obisku aktivnosti, ki jo organizira Društvo tabornikov RAJ Cerkno, tveganje
za prenos morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Z udeležbo na aktivnostih sem za
svojega otroka pripravljen to tveganje sprejeti.
Kraj in datum:____________________________________
Podpis:__________________________________________

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane
doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite
otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali
drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke
službe.
Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s
pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za
težek potek bolezni.
Prosimo vas, da nas v primeru potrjene okužbe vašega otroka pred ali po taborjenju
nemudoma obvestite na 041 400 649, na tej številki pa lahko pridobite tudi vse ostale
informacije v zvezi s taborjenjem.
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