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PRAVILA DELOVANJA ŠOLE V PRIMERU POJAVA NAGLAVNIH UŠI 
 
Pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti imajo ključno vlogo starši in tega ne morejo nadomestiti ne 

vrtec, ne šola, ne zdravstvena služba – so jim pa lahko v pomoč.  

  

Večina otrok dobi uši v domačem okolju, v šoli ali vrtcu, pa tudi zunaj njega, in to ponavadi veliko prej, 

preden se  problem sploh zazna.  

  

Obveščanje v primeru pojava ušivosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu   

Izjemno pomembno je, da so starši otrok, pri katerih so se našle uši, takoj seznanjeni s tem ter da se 

jih pozove, naj izvedejo ustrezne postopke razkuževanja. Izročijo se jim Obvestilo o pojavu uši in 

Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši ter jih seznani z dodatnimi informacijami o ušeh, ki so 

objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (www.nijz.si, 

https://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi).   

  

Tudi starše preostalih otrok v skupini ali oddelku, pri katerih se niso našle uši, se obvesti o pojavu uši v 

vrtcu ali šoli in se jim prav tako izroči Obvestilo o pojavu uši in Navodila za ravnanje ob pojavu 

naglavnih uši ter jih seznani z dodatnimi informacijami o ušeh, ki so objavljene na spletni strani NIJZ 

(www.nijz.si).   

  

Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi ne sme biti razlog, da se otroka pošlje domov, da se mu prepove 

gibanje ali da se ga izolira iz okolja.  

  

Če se pri otroku v vrtcu ali šoli odkrije uši, otrok lahko ostane v vrtcu ali šoli do prihoda staršev oziroma 

do konca  pouka, starše pa se še isti dan obvesti, naj takoj po navodilih in opisanem postopku izvedejo 

razkuževanje.   

  

Drugi ukrepi           

Nikoli se javno ne izpostavi otroka, ki ima uši, ker se ne more z gotovostjo vedeti, kdo je vir za širjenje 

ušivosti in zato, da se otroka ne stigmatizira.  

Zaposleni  v vzgojno-izobraževalnih zavodih niso dolžni pregledovati lasišča, niti  izvajati razkuževanja.  

  

Pomoč staršem  

Vrtec ali šola na željo staršev v sodelovanju s šolskim, z otroškim dispanzerjem ali območnimi enotami 

NIJZ lahko izvede izobraževanje za starše. 

http://www.nijz.si/
https://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi


 

  

Nesodelovanje, ne ukrepanje staršev  

Starše, ki se ne odzivajo, ne sodelujejo pri naporih za odpravljanje ušivosti oziroma ne izvedejo 

razkuževanja, naj šola ali vrtec povabi na individualni razgovor. Ponovno naj se poskusi razložiti pomen 

sodelovanja vsakega posameznika pri izvajanju sistematičnega razkuževanja za odpravo ušivosti v  

kolektivu. Poizkuša naj se ugotoviti razloge za nesodelovanje ter pomagati pri iskanju rešitev zanje.   

 

 

OBVESTILO STARŠEM O POJAVU UŠI 
 

Dragi starši,   

  

Sporočamo vam, da so se v osnovni šoli (vrtcu) .................................................... pojavile uši.  

  

Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali 

socialno-ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi 

tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.   

  

Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z 

različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti 

običajno ne zaznavamo.   

  

Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.   

  

Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.  

  

Prosimo, da v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili 

strokovnjaki in vam jih prilagamo, natančno izvedete razkuževanje. Otrok se lahko vrne v vrtec 

ali šolo takoj po opravljenem prvem postopku razkuževanja.  

  

Več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju najdete na spletni strani www.nijz.si oz. 

https://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi . 

  

  

   

  

S spoštovanjem,                                                                             Ravnatelj/ica:  

 

 

Priloga:   

Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši  

http://www.nijz.si/
http://www.nijz.si/
https://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi

