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PRILOGA 1

ZA STARŠE

PROTOKOL ZA STARŠE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V VRTCU

STARŠI
Ob prvem prihodu otroka v vrtec, starši prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (PRILOGA 3).
Osnovno vodilo je, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci.
Starši dosledno upoštevajo Navodila za starše o delovanju vrtca od 1.6.2020.
Starši stopite v vrtec z masko in si ob vstopu razkužite roke.

OB POJAVU BOLEZNI
Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
ČE OTROK ZBOLI V VRTCU

ČE OTROK ZBOLI DOMA

Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne
okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem
prostoru, kjer s strokovno delavko počaka na
prihod starša.

V kolikor vaš otrok obiskuje vrtec in se pri njemu pojavi
vročina in drugi znaki akutne okužbe dihal, se obrnite
na izbranega zdravnika, ki vam bo povedal kako
ravnati.

O bolezni se obvesti starše ali skrbnike. Starše
usmerimo, da o bolezenskih znakih obvestijo
izbranega zdravnika in se posvetujejo o nadaljnjem
zdravljenju in ponovni vključitvi v vrtec.

Po posvetu z zdravnikom, starši vrtec (vzgojiteljico)
obvestijo o otrokovem zdravstvenem stanju.

Odgovornost starša pred ponovnim prihodom otroka v
vrtec je, da nas obvesti o tem, da je otrok zdrav, in da
Starši vrtec obvestijo (vzgojiteljico) o otrokovem
po mnenju izbranega zdravnika lahko pride ponovno v
zdravstvenem stanju
vrtec.
Po preboleli okužbi, starši ob ponovni vključitvi otroka v vrtec s sabo prinesete podpisano Izjavo staršev v
primeru bolezni, ko je otrok vključen v vrtec (PRILOGA 2).
Izjavo prejmete pri strokovni delavki oddelka ali na spletni strani vrtca.

VRTEC SLOVENSKE KONJICE
Usnjarska cesta 12, 3210 Slovenske Konjice
 03/757 28 70 030/ 313 450
e-mail: info@vrtec-konjice.si

POGOSTA VPRAŠANJA
Kako ravnamo, če ima otrok v času bivanja v vrtcu nahod oz. mu teče iz nosu?
V vrtec spadajo samo zdravi otroci. Strokovna delavka pri prihodu starša po otroka obvesti o
zdravstvenih opažanjih otroka. Odgovornost staršev je, da naprej opazujejo otroka, se po potrebi
posvetujejo s pediatrom in ustrezno ukrepajo ob poslabšanju.
Ali potrebujem zdravniško potrdilo, ko otroka, po preboleli bolezni pripeljem nazaj v vrtec?
Posebnega zdravniškega potrdila ne potrebujete, je pa potrebno prinesti podpisano Izjavo staršev v
primeru bolezni, ko je otrok že vključen v vrtec (PRILOGA 2).
Kdaj lahko pride otrok ponovno v vrtec po povišani telesni temperaturi?
Spodbujamo vas, da ukrepate skladno z navodilih pediatra in otroke obdržite doma, ko kašljajo, kihajo,
imajo drisko, vročino, izpuščaj, dokler ne preneha njihova kužnost. Kužnost se pri vsaki bolezni
razlikuje, zato se o tem posvetujte z izbranim zdravnikom.

