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Redno in temeljito umivanje rok.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo.
Otroci ne uporabljajo razkužila, temeljito si z milom in vodo umijejo roke.
Umivanje in razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča,
ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem
prijemanju kljuk.
Ne dotikajmo si obraza (nosu, oči in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja.
Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno
temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna).
Upoštevanje medsebojne razdalje, 1.5 – 2 metra.
Če je mogoče, ne uporabljamo javnega prevoza.
Vsi pogovori, sestanki naj se po možnosti opravijo po telefonu ali preko računalniške
povezave.
V vrtec naj vstopajo le zaposleni in otroci, ostali po predhodni najavi.
Uporaba mask v zaprtih prostorih za odrasle osebe je obvezna.
Vzgojiteljice v skupini ne nosijo mask.

 Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci tev-sirjenja.pdf


Umivanje
rok:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstvenidelavci.pdf



Higiena
kašlja:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf



Pravilna
namestitev
obrazne
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

maske:

2. ZDRAVSTVENE OMEJITVE
V primeru zdravstvenih težav otrok ali ostalih članov družine, se je potrebno pred vrnitvijo v
vrtec posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom. Enako velja za zaposlene.

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci. Starši morajo biti hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem
odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje.

3. PRVI PRIHOD V VRTEC
Ob prihodu otroka v vrtec prinesejo starši pisno izjavo. Starši naj spremljajo zdravstveno stanje
otroka in v primeru, da zboli, obvestijo vrtec in otroka ne pripeljejo v vrtec.

4. ZAPOSLENI
 Vzdržujejo posebno razdaljo (1.5 – 2 metra) do sodelavcev in otrok iz drugih vzgojnih
skupin.
 Izvajajo vse potrebne higienske ukrepe. V ta namen je potrebno namestiti razkužila na
več mest v vrtcu, vendar tako, da ne bodo dostopna otrokom.
 Izogibajo se pozdravom z dotikanjem.
 Pri delu ne nosijo nakita na rokah.

4.1 OSEBNA VAROVALNA OPREMA
 Zaposleni nosijo masko ob srečanju s starši otrok, ob zapuščanju igralnice in ko
stopijo v prostore šole.
 Uporaba rokavic za enkratno uporabo je potrebna pri menjavi pleničk.
 Pri čiščenju in razkuževanju je potrebna uporaba zaščitnih rokavic.
 Delovne haljine za osebje v vrtcu.

5. PRIHOD V VRTEC IN ODHOD IZ VRTCA
Vsi otroci prihajajo v vrtec skozi vrtec in ne skozi šolo. Starejše otroke sprejemajo strokovne
delavke zunaj ali pa pred zunanjimi vrati v igralnice. Večji otroci prihajajo v vrtec tako, da se
v garderobi sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in vodo.
Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko,
v katero lahko damo umazana in mokra oblačila. Starši naj čim manj vstopajo v prostore vrtca
po predhodni najavi. Otroke prve starostne skupine starši predajo v garderobi. Starši nosijo
masko in si ob vstopu v vrtec razkužijo roke. Potrebno je upoštevati tudi varnostno razdaljo.
Otroka naj v vrtec pripelje odrasla oseba iz istega gospodinjstva. Ravno tako velja za odhod iz
vrtca.

6. OBLIKOVANJE VZGOJNIH SKUPIN
Vrtec bo deloval v štirih skupinah. Dve skupini bosta v vrtcu, dve pa v prostorih šole. Vzgojna
skupina in vzgojiteljici bosta stalni.
Prehod skozi skupne prostore bo le za nujne potrebe. Obisk umivalnice, in kar bo potrebno.
Zjutraj se igralnice prezračijo. Preko dneva se bodo prale in razkuževale igrače. Kom otroci
zapustijo vrtec, se prostor razkuži, prav tako igrače.
Otroški ležalniki bodo razporejeni na največji možni razdalji. Vsak otrok uporablja vedno isti
ležalnik in odejico.
1.
2.
3.
4.

SKUPINA otroci prvega starostnega obdobja - šola
SKUPINA otroci prvega starostnega obdobja – vrtec
SKUPINA otroci drugega starostnega obdobja - vrtec
SKUPINA otroci drugega starostnega obdobja - šola

6.1 IGRANJE NA PROSTEM
Da bi se izognili tesnemu stiku med skupinami bomo načrtovali čim več dejavnosti na prostem.
Dve igralnici imata tudi izhod na prosto. Skupine bodo zunaj ob različnih urah, da se omeji
število otrok, ki so hkrati zunaj in se jim omogoči več gibanja. Čim več časa bomo preživeli
zunaj in jim omogočili gibanje. Igrišče in prostor pred vrtcem in šolo bomo razdelili na cone,
ob tem pa ne bomo pozabili na običajne ukrepe glede varnosti otrok.

6.2 IGRAČE IN DUDE
Otroci igrač in knjig ne prinašajo od doma. Ninice in dude se shranijo v igralnici za
posameznega otroka, za čas med spanjem. Uporabljajo se samo pralne igrače in ne igrač, ki jih
ne moremo očistiti. Med epidemijo ne uporabljamo plišastih igrač. Igrače se bodo oprale
najmanj enkrat na dan.

6.3 PREVIJANJE
Menjava plenic poteka z rokavicami za enkratno uporabo. Umazana oblačila se odložijo v
plastično vrečo, ki jo tesno zavežemo in namestimo nekam, kjer se je otroci ne morejo dotikati,
ter jo izročimo staršem. Po odstranjevanju rokavic si razkužimo roke. Razkužimo tudi
previjalno mizo.

6.4 SANITARIJE
 Vzgojno osebje poskrbi, da ne bo prišlo do mešanja otrok iz različnih skupin v toaletnem
prostoru.
 Vsi sanitarni prostori morajo biti opremljeni z dovolj mila in papirnatih brisač.
 Okna v sanitarijah so ves čas odprta.
 Pri sanitarijah bo javna delavka, kjer bo spremljala in usmerjala otroke.

7. OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVI –19 V VRTCU
Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v poseben
prostor v prostorih šole – gospodinjska učilnica. O bolezni se takoj obvesti starše ali skrbnike.
Če je potrjena okužba, starši o tem obvestijo vrtec. Vrtec potem obvesti NIJZ, ki vodi
epidemiološko preiskavo.
Če zboli vzgojiteljica z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in
pokliče izbranega zdravnika. Če je okužba potrjena, o tem obvesti vrtec. Vrtec o primeru
obvesti NIJZ.
Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, vzgojiteljica se temeljito očisti in izvede
dezinfekcija. Prostori se tudi temeljito prezračijo.

Ravnatelj OŠ Grad Viktor Navotnik

PRAVILA RAVNANJA V VRTCU V ČASU
RAZBREMENILNIH UKREPOV EPIDEMIJE
COVID – 19

 Otroke v vrtec pripelje samo eden od staršev.
 Otroci prihajajo skozi vrtec in ne šolo.
 Otroke starši oddajo in jih prevzamejo zunaj pri vhodnih vratih ali
zunanjih vratih posamezne igralnice, razen skupine prvega starostnega
obdobja, kjer starši predajo otroka v garderobi.
 V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci.
 Starši nosijo maske in upoštevajo varnostno razdaljo.
 Vrtec bo v dopoldanskem času zaklenjena. Na vhodu je nameščen zvonec.
 Otroci ne prinašajo igrač in knjig od doma.
 Delavke v skupini med otroci ne nosijo maske, razen ko zapustijo
igralnico.
 Izvajali se bodo vsi higienski ukrepi.
 Načrtovali bomo čim več dejavnosti na prostem.
 Igrače in igralnice se bodo ves čas razkuževale.
 Redno in temeljito umivanje rok pri otrocih.

