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Datum: 30. 5. 2020       OBVESTILO ZA STARŠE 

 

 

NAVODILA ZA STARŠE O DELOVANJU VRTCA OD 1. 6. 2020 
 

 

1. OBRAZEC OB VSTOPU V VRTEC 

 Ob prvem prihodu v vrtec morate starši prinesti podpisano Izjavo staršev pred vstopom 

otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (priloga 3). 

 Starši spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka 

ne pripeljete v vrtec.  

 

2. PROTOKOL PRIHODA IN ODHODA, ZADRŽEVANJE V PROSTORIH VRTCA 

 V vrtec sodi samo zdrav otrok, brez vseh simptomov bolezni! V nasprotnem primeru otroka 

ne bomo sprejeli v vrtec. Zdravje vseh, otrok, zaposlenih in staršev nam je na prvem mestu.   

 Starši se v vrtcu gibljete samo po poti do igralnice in se v prostorih vrtca ne zadržujejo.  

 Starši stopite v vrtec z masko in si ob vstopu razkužite roke.  

 Starši vzdržujte potrebno razdaljo do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če prihajate hkrati 

vzdržujte razdaljo 1,5-2m. 

 Ob prihodu otroka v vrtec ali odhodu iz vrtca, ni čas za daljši pogovor z vzgojiteljico. V kolikor 

bi se želeli z vzgojiteljico otroka kaj pogovoriti, to storite preko telefona, e- naslova ali se 

dogovorite za pogovorno uro. 

 Otroci si ob vstopu v igralnico najprej umijejo roke z milom in vodo, pri čemer jim pomaga 

vzgojiteljica. 

 Higieno rok otrok bomo v vrtcu vzdrževali z vodo in milom. Razkuževanje rok pri predšolskih 

otrocih se ne priporoča. 

 Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi  plastično vrečko, 

v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma. 

 Otroka naj pripelje v vrtec zdrava odrasla oseba iz istega gospodinjstva.  

 

3. OBLIKOVANJE VZGOJNIH SKUPIN 

 Od 1.6.2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo 

predpisi s področja predšolske vzgoje.  Ob smiselni uporabi smernic NIJZ bomo vzpostavili 

organizacijo, kot je bila pred razglašeno epidemijo.  

 Poslovni čas vrtca ostaja enak kot pred razglašeno epidemijo. 

 Popoldanski oddelek v mesecu juniju, juliju in avgustu, zaradi prilagojene organizacije dela, 

ne bo deloval. 
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4. PRINAŠANJE IGRAČ OD DOMA IN HIGIENA 

 Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Tolažilne igrače (»ninice«, dude) starši 

prinesejo v plastični vrečki, ki jo predajo strokovni delavki oddelka. 

 Zobna preventiva se ukine v času trajanja posebnih razmer.  

 

5.  INFORMIRANJE IN PRENOS INFORMACIJ MED STARŠI IN VRTCEM  

 Za način informiranja in prenos informacij bomo uporabljali: 

 spletno stran vrtca; 

 facebook vrtca; 

 oglasne deske, ob katerih se zadržujte v skladu s smernicami za preprečevanje 

okužbe; 

 povezovanje z vzgojiteljico, na način, ki se ga boste skupaj dogovorili (npr. po 

telefonu, preko e-pošte, pogovorne). 

 Pogovorne ure se bodo izvajale po potrebi in predhodnem dogovoru z vzgojiteljico. 

 

6. PROTOKOL ZA STARŠE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V VRTCU 

 Vrtec vpeljuje Protokol za starše za preprečevanje širjenja COVID-19 v vrtcu, ki opredeljuje 

dejavnosti za preprečevanje širjenja COVID-19 v obdobju, ko se v državi pojavljajo posamični 

primeri.  

 Vpeljujemo nov obrazec – Izjava staršev v primeru bolezni, ko je otrok že vključen v vrtec 

(priloga 2). Starše ob pojavu bolezni doma ali v vrtcu usmerimo na pediatra, ki bo presodil 

ali se otrok lahko vrne v vrtec ali ne. Zaradi večje previdnosti, vas prosimo za medsebojno 

obveščanje in konstruktivno sodelovanje.  

 

7. PRILOGE 

 PRILOGA 1: Protokol za starše za preprečevanje širjenja COVID-19 v vrtcu. 

 PRILOGA 2: Izjava staršev v primeru bolezni, ko je otrok že vključen v vrtec.  

 PRILOGA 3: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev 

širjenja COVID-19. 

 

 

 

 

Tomaž Popović, 

ravnatelj 
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