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OBVESTILO ZA STARŠE
PRIHAJANJE IN ODHAJANJE OTROK V VRTEC IN IZ VRTCA V ČASU POSEBNIH RAZMER
Na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda RS za šolstvo smo pripravili
ukrepe za starše otrok, ki bodo prihajali in odhajali v vrtec in iz vrtca v času epidemije COVID – 19.
V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci.
 Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo
le zdravi otroci in osebje, potrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov:
- Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
- V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za
roke.
- Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu s stranišča, pred
ali/in po menjavi plenic, po prihodu s sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk
(npr. vstopanje v igralnice), po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin …
- Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
- Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo
usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat
robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
- Upoštevanje medosebne razdalje 1,5 do 2 metra.
- Če je mogoče, ne uporabljamo javnega prevoza.
- Vsi pogovori, sestanki naj se po možnosti opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.
- Uporaba mask v zaprtih prostorih v skladu s priporočili.
 Rezervna oblačila za otroka prinesite s seboj kot običajno. S seboj imejte tudi plastično
vrečko, v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila, za pranje doma.
 Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude, ki jih otroci potrebujejo
za spanje) in podobno, kar otrok potrebuje, bomo za posameznega otroka shranili do časa
za spanje. Omenjene igrače naj bodo čiste.
 Svetujemo naj otroka pripelje in odpelje iz vrtca odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 Uporabo javnega prevoza do vrtca in iz njega odsvetujemo.

-

 Če otrok v vrtcu zboli:
Z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se otroka takoj izolira v posebnem prostoru.
Če je mogoče, mu nanesemo masko.
O bolezni takoj obvestimo starše ali skrbnike.
Če je pri otroku potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo vrtec.

PROTOKOL, KI GA MORAJO OB PRIHODU IN ODHODU OTROK V VRTEC IN IZ VRTCA
UPOŠTEVATI STARŠI

 V prostore vrtca vstopajo le zdravi starši in otroci.
 Starši otrok iz skupin Mehurčki, Škrati, Zvezdice, Mavrica, Kapljice, Sončki in Lunice
vstopate in izstopate skozi glavni vhod, starši otrok iz skupin Balončki, Oblački in
Zmajčki pa skozi stranski vhod med vrtcem in šolo (upoštevajte oznake).
 Otroci se bodo od 6.00 do 7.30 zbirali v igralnici Mavrice. Pred vrati predate otroka
vzgojiteljici in v igralnico ne vstopate. Ob 7.30 vzgojiteljice otroke odpeljejo v igralnice.
Po 15. uri oz. 15.30 bodo otroci spet v igralnici Mavrice.
 V vrtec vstopajte posamično, počakajte, če je na hodniku že nekaj staršev in če zaradi
tega ne boste mogli upoštevati priporočene razdalje.
 Obvezna je uporaba zaščitne maske za starša oz. spremljevalca otroka.
 Pred vstopom in izstopom iz vrtca si ustrezno razkužite roke.
 Otroka pospremite v garderobo, kjer ga slečete in preobujete.
 V garderobah se zadržujte čim krajši čas in upoštevajte oznake (priporočeno razdaljo
1,5 do 2m).
 Otrok si ob vstopu v igralnico takoj umije roke.
 V vrtec je prepovedano prinašati igrače, knjige …
 Zadrževanje staršev oz. spremljevalcev otrok v vrtcu ni dovoljeno. Prav tako ni
dovoljeno zadrževanje staršev in otrok na zunanjih površinah vrtca, uporaba igral je
prepovedna.
 Vsi pogovori z vzgojiteljico vašega otroka naj se po možnosti opravijo po telefonu ali
preko računalniške povezave.

Milan Šilak, ravnatelj

