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OBVESTILO ZA STARŠE
NAVODILA ZA STARŠE O DELOVANJU VRTCA,
GLEDE NA TRENUTNO EPIDEMIOLOŠKO SITUACIJO V VRTCU

1. OBRAZCI OB PRIHODU V VRTEC






Starši morate prisotnost otroka v vrtcu obvezno prijaviti preko spletne povezave, ki je vsak četrtek objavljena na
spletni strani, v namen prijave za prihodnji teden.
V vrtec bomo sprejemali le zdrave otroke staršev, ki vrtec potrebujejo zaradi službe, kar morajo izkazati s
pisnim potrdilom/ izjavo delodajalca obeh staršev.
Starši morate tedensko prinesti podpisano Izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z
okuženimi osebami (priloga 3). Ta protokol v povezavi z izjavo uvajamo zaradi trenutne epidemiološke situacije
v vrtcu.
Podpisano Izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami (priloga 3)
morate starši prinesti tudi po vsaki napotitvi otroka v karanteno.

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.



Prav tako naj v vrtec ne prihajajo otroci in starši, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so
pripisljivi bolezni covid-19, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni covid-19.







Otroka naj pripelje v vrtec ena zdrava odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
Starši morate obvezno uporabljati masko v prostorih vrtca in na zunanjih površinah vrtca.
Starši si ob vstopu v vrtec obvezno 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.



3. OSTALA POMEMBNA OBVESTILA
 Starši so oproščeni plačila vrtca za čas, ko otrok vrtca ne obiskuje ali ko je napoten v karanteno.
 V skladu z okrožnico MIZŠ št. 6030-2/2020/19 vas, v skupni želji, da ostanemo zdravi, spodbujamo k
spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa tudi v prostem času.
 Prav tako, glede na epidemiološko situacijo v vrtcu in v skladu z NIJZ priporočili, starše naprošamo, da uporabite
druge možnosti za varstvo otrok, v kolikor jih imate. V vrtec pripeljite otroke le v primeru, da zanje ne morete
zagotoviti varstva drugje.
V skupni želji, da ostanemo zdravi vas pozivamo, da dosledno upoštevate vse navedene ukrepe in protokole!
Tomaž Popović, l. r.
ravnatelj

