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PROTOKOL RAVNANJA V VRTCU ZA 

PREPREČEVANJE OKUŽBE S Sars-CoV-2 - 

Informacije za starše 

INFORMACIJE ZA STARŠE OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2021/2022 

Spoštovani starši! 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bodo zaradi koronavirusne bolezni potrebne spremembe 
obnašanja ter določene prilagoditve v življenju in delu vrtca, ki jih bomo morali upoštevati vsi 
deležniki: starši, otroci, zaposleni in zunanji sodelavci. 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil Higienska priporočila za vrtce za 
preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki  jih v vrtcu upoštevamo ter posodabljamo v 
skladu z navodili pristojnih institucij. Starše prosimo, da dosledno upoštevajo 
priporočila, ki veljajo  v vrtcu. 

 

V VRTEC PRIHAJAJO LE ZDRAVE OSEBE 

Osnovno vodilo je, da prihajajo v vrtec samo zdravi otroci oz. zaposleni. Prav tako 
pripeljejo v vrtec in odpeljejo otroka iz vrtca le zdrave osebe. 

• Starše naprošamo, da v kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu 
pojavijo znaki okužbe s Covid-19, takoj obvestijo vrtec. 

• V primeru odrejene karantene otroku ali družinskemu članu s strani NIJZ, starši takoj 
obvestijo vrtec. 

• Prosimo, da starši dosledno upoštevajo navodila karantene in otroka ne pripeljejo v 
vrtec.  

• Vrtec v skladu z navodili NIJZ uvede postopke. 
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1. PRIHOD IN ODHOD IZ VRTCA 
 

- Sprejem otrok bo potekal ob glavnem vhodu v vrtec ( skupini Sončki in 

Oblački) in glavnem vhodu v šolo ( skupine: Zvezdice, Lunice). Če imate 

otroka v zgoraj naštetih skupinah, lahko v vrtec vstopate z otrokom, vendar pri 

tem morate upoštevati naslednja pravila:  

- obvezna uporaba maske, 

- razkuževanje rok, 

- upoštevanje razdalje (v garderobi le 3 starši). 

- Pri glavnem vhodu v šolo, bo nameščen domofon za vsako skupino posebej 

(skupine: Mavrice in Kapljice).  Ko pride starš z otrokom, pozvoni na domofon 

in obvesti vzgojiteljico o prihodu svojega otroka. Vzgojiteljica bo prevzela  

vašega otroka v najkrajšem možnem času. 

           Sprejem otrok od 5:30 – 7:00 je pri glavnem vhodu vrtca. 

- Za odhod otroka iz vrtca velja enak protokol, torej pozvonite, ko vzgojiteljica  

dvigne, poveste po katerega otroka ste prišli. 

            Od 15:30 – 16:30 je prevzem otroka možen samo pri glavnem vhodu vrtca. 

- Skupina Mavrice bo imela garderobo na šolskem hodniku ob glavnem  

šolskem vhodu, kjer že imajo garderobo otroci iz skupin: Kapljice, Zvezdice, 

Lunice. 

- Priporočljivo je, da pripelje otroka v vrtec odrasla oseba iz skupnega 

gospodinjstva. 

- Med predajo otrok in na hodniku vrtca ima vzgojiteljica masko, maska v 

igralnici ni potrebna. 

- V primeru pogovora med vzgojiteljico in staršem ali drugo odraslo osebo, je 

uporaba maske obvezna, upošteva se varnostna razdalja 2 m. 

 

 

 

 

2. INFORMACIJE O PREPREČEVANJU OKUŽB 

 

- higiena ( razkuževanje rok…). Vrtčevski otroci težje razumejo nekatere ukrepe, 
zato je izvajanje nekaterih ukrepov oteženo. Otrokom ne razkužujemo rok, 
pogosto in dosledno izvajamo umivanje rok z milom, 

- razkuževanje igrač in prostorov, 

- zračenje prostorov - zračenje prostorov v vrtcu se izvaja v skladu z načrtom 

prezračevanja, 

- dogovorimo se za odhod na igrišče, da le – na ta ne bi odhajali istočasni ( različne 

skupine), 

- dogovorimo se za odhod v sanitarije – pred in po zajtrku in kosilu, da le – na ta ne 

bi odhajali istočasni ( različne skupine). 
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3. IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 
2021/2022 

- Vzgojno izobraževalno delo bo potekalo v oddelku, v katerega so vključeni 
otroci. 

- Otroci bodo za krajši čas združeni v jutranjem in popoldanskem času z 
vodeno evidenco prisotnosti. 

- Skupine otrok v času posebnih razmer vodi vzgojitelj. V primeru karanten in 
odsotnosti strokovnih delavcev le-ti fleksibilno prehajajo. 

- Delo v oddelkih bo organizirano v raznovrstnih kotičkih, ki bodo opremljeni z 
didaktičnimi materiali, ki se jih lahko opere oz. razkužuje. 

- Kot v preteklem letu bo večji poudarek na organizaciji dejavnosti na prostem. 
- Izvajanje kurikula bo potekalo fleksibilno in v skladu s potrebami otrok ter 

trenutnim stanjem v oddelku. Vzgojno-izobraževalno delo se bo načrtovalo in 
izvajalo tako, da bo potekalo v varnem, zdravem in spodbudnem učnem okolju 
ter da omogoča otrokom dobro počutje. 

 

Prioritetnega pomena je: 

- vzgojiteljeva skrb za pozitivno klimo v skupini oz. oddelku, 
- zagotavljanje otrokovega dobrega počutja in varne navezanosti ter pristen stik 

in odnos z vsakim posameznim otrokom, 
- ustvarjanje priložnosti za otrokovo aktivno vključenost v igro in raznolike 

dejavnosti, 
- prizadevanje za otrokovo dobrobit in celostni razvoj ter skrb za spodbudno 

učno okolje, 
- igra in ustvarjalne dejavnosti otrok, 
- skupno branje oz. pogovori vzgojitelja z otroki ob slikanicah, zagotavljanje 

možnosti otrokovega izražanja na razne načine, pogovori z otroki v manjših 
skupinah o temah, ki otroke zanimajo, 

- veliko priložnosti za gibanje ter organiziranje dejavnosti otrok na prostem, 
kolikor dopuščajo vremenski pogoji in zunanje temperature, 

- v uvajalnem obdobju je za novince pomembna prisotnost staršev ob 
postopnem prilagajanju. 

 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja) 
potekajo ob upoštevanju pogoja PCT. V primeru posebnih razmer (epidemiološki 
ukrepi) potekajo preko spletnih orodij na daljavo ali telefonsko. 
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5. UVAJANJE OTROK 

- strokovni delavci obvestijo starše o času prihoda v vrtec. V kolikor je v oddelku 
več novosprejetih otrok, pripravijo časovni razpored uvajanja. 

- vrtec zagotovi zračenje in razkuževanje igralnice vedno, ko posamezna skupina 
zaključi z uvajanjem. 

- prisotnost staršev je možna pod pogojem, da so starši in otroci zdravi, 

-  starši izvajajo vse higienske ukrepe: uporabljajo zaščitno masko, v igralnico 
vstopajo v primerni obutvi copati ali zaščita za čevlje ter razkužijo roke. 

- starši se po prostoru ne gibajo, 

- v skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji 
in izobraževanju pri uvajanju otroka v vrtcu velja pogoj PCT (preboleli, cepljeni, 
testirani)– več kot 15 minut, morajo izpolnjevati PCT ali druge pogoje, ki jih določi 
NIJZ. 
 

 

 

 

6. PRISOTNOST OTROK V VRTCU JE MOŽNA POD POGOJEM, DA SO ZDRAVI, 

BREZ ENEGA ALI VEČ NAŠTETIH ZNAKOV IN SIMPTOMOV:  

 

- povišana telesna temperatura, 

- zamašen nos/nahod, 

- kihanje, 

- kašlanje, 

- bolečine v žrelu, 

- težko dihanje, 

- glavobol, 

- bolečine v mišicah, 

- slabost / driska, 

- spremembe zaznavanje vonja in / ali okusa, 

- neobičajna utrujenost, 

- vnetje očesnih veznic, tako v blagi ali težji obliki, 

- brez rizičnega stika z okuženim s SARS – COV – 2, 

- izpuščaji, 

 

Po vseh naštetih znakih in simptomih mora preteči minimalno 24 ur, da se otrok 

lahko vrne v vrtec. 

 

 

Otroci so naše največje bogastvo. V tej situaciji, kjer smo se na žalost znašli 

vsi, Vas iskreno prosimo, da upoštevate naša navodila, saj bomo s tem 

ohranili zdravje vas, naših otrok in vseh zaposlenih vrtca. 

 


