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Dogovori sklenjeni na tematskem roditeljskem sestanku. 
 
Spoštovani starši! 
 
Dne 22.01.2015 smo v Vrtcu polzela organizirali tematski roditeljski sestanek, na katerem je bila 
predstavljena problematika pojavljanja naglavnih uši v skupini, ki jo obiskuje vaš otrok.  
Zaradi  problema učinkovitosti odpravljanja ušivosti v vaši skupini smo skupaj s starši sklenili spodaj 
navedene dogovore, za katere vas prosimo, da jih dosledno upoštevate. V primeru nesodelovanja in 
neukrepanja staršev bomo zadevo v reševanje predali pristojni inštituciji. 
 

Dogovori: 
1.) V dneh med 23.01.2015 in 25.01.2015 (najbolje 24.01.2015) izvedete preventivno pregledovanje lasišča 

s prečesavanjem (po navodilu) pri vseh družinskih članih. 
2.) V primeru, da odkrijete na lasišču odraslo uš ali živo gnido, vas prosimo, da izvedete razuševanje s 

sredstvom, ki ga kupite v lekarni. V lekarni vam bodo svetovali grede izbire sredstev za razuševanje. 
Razuševanje izvedete pri vseh družinski članih, pri katerih ste na lasišču našli odraslo uš ali gnido 
sočasno. 

3.) V skladu z navodili proizvajalca (odvisno od sredstva za razuševanje) boste izvedli ponovno razuševanje 
natančno čez 7 dni od dneva prvega razuševanja (naslednji vikend med 30.01.2015 in 01.02.2015). 
Med enim in drugim postopkom razuševanja dnevno razčesavate lasišče z gostim glavnikom (s tem 
odstranite mrtve gnide) 

4.) V primeru odkritja odrasle uši ali gnide boste poleg razuševanja izvedli tudi »čistilno akcijo« 3 vikende 
zapored. Čistilno akcijo izvedete isti dan, kot razuševanje (1. vikend: med 23.01.2015 in 25.01.2015;  2 
vikend: med 30.01.2015 in 01.02.2015). Tretji vikend  med 06.02.2015 in 08.02.2015 naj bo »čistilna 
akcija« preventivna. 

5.) »Čistilna akcija« naj obsega: V vročo vodo (temperatura vsaj 60 °C), za 10 minut namočite vse 
glavnike, naglavne obroče in predmete, ki so prišli v stik z otrokovimi lasmi. Tudi vso osebno perilo, 
pokrivala, šale, posteljnino in ostala oblačila, ki so prišla v stik z otrokovimi lasmi operete na 
temperaturi vsaj 60°C. Če kakšne zadeve ne morete oprati jo lahko neprodušno zaprete v PVC vrečko 
in jo pustite  na sobni temperaturi 10-14 dni (na vrečko si zapišite datum)  ali  24 h v zamrzovalniku.  
Enako storite s plišastimi igračami. Ne pozabite na čiščenje/sesanje oblazinjenega pohištva, preprog, 
otroških sedežev v avtomobilu. Po uporabi sesalca, vrečko odvrzite v zunanji zabojnik za odpadke. 

6.) Če pri preventivnem pregledu s prečesavanjem na lasišču niste našli naglavne uši ali gnide, boste v 
prihodnjih dneh izvajali vsakodnevno prečesavanje lasišča z namenom pravočasnega odkritja odrasle 
uši ali žive gnide.  

7.) Dne 23.01.2015 (petek) in 30.01.2015 (petek) iz garderob v vrtcu odnesete vse otrokove osebne stvari 
in jih doma operete na zgoraj naveden način. 

 
Naj nam bo zdrav otrok naša želja in skrb! 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav. 
 
 
 
           Pripravila:                                                                                                         Ravnateljica: 
Anica Haladeja, dipl.san.inž.                                                                          mag. Bernardka Sopčič 
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