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OBVESTILO ZA STARŠE

NAVODILA ZA STARŠE O DELOVANJU VRTCA
v obdobju, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19

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).
Podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev
širjenja COVID-19 (priloga 3) morate starši prinesti tudi po vsaki odsotnosti otroka iz vrtca, ki
traja 14 dni ali več.

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.
V vrtec naj vstopajo samo zdrave osebe.
Otroka naj pripelje v vrtec zdrava odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
Starši stopite v vrtec z masko in si ob vstopu razkužite roke.
Starši se v vrtcu gibljete samo po poti do igralnice in se v prostorih vrtca ne zadržujejo.
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.

3. PRIHODI IZ DRŽAV S POSLABŠANIMI EPIDEMIOLOŠKIMI RAZMERAMI
 Starši ste dolžni spremljati epidemiološke razmere v državah, v katere potujete in se držati
navodil oziroma omejitev za prihode iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami.
 V kolikor se vračate iz ogroženih območij in vam je bila izdana odločba o karanteni, jo
dosledno upoštevajte in otroka ne pripeljite v vrtec.
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4. PRINAŠANJE IGRAČ OD DOMA IN HIGIENA



Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Tolažilne igrače (»ninice«, dude) imajo otroci
lahko s sabo.
Zobna preventiva se v času trajanja razmer v povezavi z Covid-19 ne bo izvajala.

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




Vrtec je vpeljal 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.
Vrtec je vpeljal 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.

6. 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.
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