dragi otroci, dragi starši

i

Kljub
letošnji
situaciji
cerkljanski
animatorji z velikim zagonom pripravljamo
program oratorija 2020, ki nosi naslov

zaupam, zato si upam

d
o

prijavnici potrebno navesti email naslov
enega od staršev prijavljenega otroka.
Prosiva le, da mail v času tik pred
oratorijem redno spremljate, da boste
seznanjeni z ukrepi in bo s tem vsem
udeležencem
zagotovljena
maksimalna
varnost. Na oratorij pošiljajte le zdrave
otroke in morebitne bolezeske znake takoj
javite vodstvu oratorija, da opozori vse
soudeležence o morebitni okužbi.

r

17.–22.
avgust

u

Vabljeni vsi

osnovnošolci,

t

ki ste v šolskem letu 2019/2020 zaključili
prvi razred, do vključno tistih, ki ste
zaključili osmega. Predšolskih otrok letos
ne sprejemamo.

IMe in priimek

datum rojstva

prispevek
e

O ukrepih, ki jih bo
potrebno upoštevati
med oratorijskim
tednom, vas bomo
obveščali sproti,
zato bo v letošnji

PRIJAVNICA

ž

Skozi oratorijski teden bomo spremljali
zgodbo preprostega judovskega dekleta,
Estere, ki jo kralj izbere za kraljico Perzije.
Termin je zaradi epidemije prilagojen in
prestavljen na predzadnji teden v avgustu.

ZAUPAM,
ZATO SI UPAM!
je namenjen kritju stroškov malice, materiala
za ustvarjalne delavnice, oratorijskega darila
ter izvedbo oratorijskega izleta.

1 otrok
2 otroka

25€

3 otroci

60€

45€

4 otroci
5+ otrok

75€

90€

Vsekakor pa naj denar ne bo razlog, da se vaš
otrok ne bo mogel udeležiti oratorija.
Obrnite se na gospoda župnika ali zaposlene na
DMC-ju.

Oratorij Cerklje
letos praznuje
20 let!

starost

razred v šolskem letu 19/20
(obkroži)
1

2

3

4

5

6

7

8

naslov

telefonska številka staršev

e-mail naslov staršev

PRIJAVNICA

Kontakt

ali bo otrok prisoten cel teden?

župnišče 0 4 2 5 2 8 2 0 0
DMC 0 4 1 9 4 5 6 0 4
voditelja c e r k l j e . o r a t o r i j @ g m a i l . c o m

8. 45

sprejem otrok na dvorišču

9. 00

pozdrav in dvig zastave

prijava

9. 30

igrica in skupne kateheze

10. 00

kateheze po skupinah

10. 45

delavnice

12. 00

malica in odmor

13. 00

velike igre

15. 00

spust zastave in zaključek dneva

DA

NE

v kolikor ne bo, od kdaj do kdaj bo
manjkal?

posebne opombe (alergije, bolezni,
zdravila,, prehranske posebnosti...)
kraj in datum
PODPIS STARŠEV

S podpisom te prijavnice potrjujem, da je
moj otrok na oratoriju prisoten na mojo
lastno odgovornost, da se strinjam z
izvedbo programa, s pravili discipline in z
ukrepi, če moj otrok ne bo spoštoval pravil.
Zagotavljam, da bom ravnal skladno z
navodili NIJZ, ki mi jih bodo voditelji
oratorija pravočasno posredovali. Soglašam
tudi z objavo fotografij na spletni strani,
facebooku in/ali v občilih, ki bi utegnila
poročati o oratoriju. S podpisom jamčim o
resničnosti svojih navedb. Organizatorji
oratorija se zavezujemo, da bodo zbrani
podatki
uporabljeni
le
za
namen
organizacije Oratorija in da bomo z njimi
ravnali v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.

Prijavnico izpolnite, odrežite in jo skupaj s
prispevkom v času poletnih uradnih ur oddajte v
župnišče ali na DMC najkasneje do ponedeljka,

10. avgusta.

Število prijav je letos zaradi izrednih razmer
o m e j e n o n a 250 udeležencev.
Prilogo k prijavnici (izjava staršev) naj otrok
prinese s seboj prvi dan oratorija, oziroma jo
najprej teden dni pred oratorijem prinesite na
DMC.

namembnost
osebnih podatkov s
prijavnice

Ime, priimek, starost, datum rojstva in razred
bomo uporabili v preglednicah pri razvrstitvi
otrok po starostnih skupinah.
Domači naslov bomo uporabili za potrebe
pošiljanja
obvestil
v
zvezi
z
oratorijem.
Telefonsko številko staršev bomo uporabili le v
času oratorija za morebitno urgentno informiranje
staršev o spremembi programa ali dogodkih
povezanimi z vašim otrokom. Email naslov staršev
bomo uporabili za pošiljanje obvestil o izvedbi
programa glede na epidemiološke razmere.
Posebne opombe (alergije, bolezni, ipd.) bomo
uporabili za varnost vašega otroka v času
oratorija.

oratorijski dan

oratorijski teden
V šestih oratorijskih dneh se nam zgodi
ogromno dogodivščin.
Skupaj gremo na izlet, en dan imamo
vodne igre, vsak dan ustvarjamo na
delavnicah
in
na
drugačen
način
spoznavamo evangelij. V sredo
o r g a n i z i r a m o oratorij za starše
(začetek ob 20.00). Teden se zaključi s

sveto mašo , k i b o v s o b o t o o b
14. 00. Po sveti maši ste toplo vabljeni na
praznovanje dvajsetletnice.
Fotografije

na Facebook
Gorenjskem.

dnevno objavljamo

stran

Oratorij

Cerklje

na

Izjava staršev
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19
Moj otrok _________________________________________________________ (ime in
priimek otroka)
1. v zadnjih 14 dneh ni imel 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 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. 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.
Zavedam se, da je ob udeležbi na oratoriju tveganje za prenos morebitne okužbe z virusom SARSCoV-2 večje. Z dovoljenjem za udeležbo mojega otroka oratoriju sem pripravljen to tveganje sprejeti.
Razumem priporočilo, naj otrok stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami v rizičnih skupinah
za hujši potek okužbe v času oratorija in v tednu po njem omeji oz. je z njimi v stiku le na fizični
distanci 1,5 m. Druženje namreč poveča tveganje za okužbo.
Kraj in datum:____________________________________
Podpis:__________________________________________
Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se
najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom,
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih
bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in
zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so
srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za
težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za
prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi
ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša
dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na
spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

