
VIZ ENOTA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU-UKREPI OB EPIDEMIJI COVID-19 
 

OBVESTILO STARŠEM  
 HIGIENSKI UKREPI ZA ZAŠČITO PRED OKUŽBO S COVID – 19 V NAŠEM VRTCU 

 
Spoštovani starši, skrbniki, 
 
tudi v novem šolskem letu moramo v vrtcu ravnati samozaščitno in z upoštevanjem navodil 
NIJZ in MIZŠ zmanjšati možnost za širitev okužb s COVID-19 v državi. 
 
Zaradi vsem znanih razmer  bo v vrtcu še naprej potrebno upoštevati naslednja pravila oz. 
ukrepe: 
 
 

 Ob prihodu v vrtec po bolezni ali počitnicah oz. uvajanju boste starši   vzgojiteljici 
posredovali izjavo o zdravstvenem stanju otroka. (priloga 3) 

  V vrtec pripeljete le zdravega otroka (otroka, ki  ne kaže znakov akutnih obolenj: 
otrok ne smrka, kiha, kašlja, je brez vročine,...) 

 Starši tedensko  sporočite  morebitne spremembe ure prihoda in odhoda otroka v 
vrtec. 

 Otroka v vrtec pripelje in odpelje le ena zdrava oseba. 

 Otrok mora imeti obvezno rezervna oblačila v nahrbtniku. 

 Starši ob vstopanju v vrtec oz. stavbo šole vzdržujete primerno razdaljo do drugih 
otrok, staršev, vzgojiteljic in ostalih zaposlenih. 
 

 
 
PRIHOD V VRTEC - ENOTA MIKLAVŽ 
 
SKUPINA ČEBELICE 

 Starši otroka pripeljete do zadnjih vrat vrtca in pozvonite.  

 Vzgojiteljica pride po otroka. Otrok se v garderobi preobleče in preobuje. 

 V posebnih primerih (uvajanje, morebitna čustvena stiska ob slovesu,…) starš 
pospremi otroka v garderobo. V tem primeru si nadene masko in razkuži roke. 

 
SKUPINA MRAVLJICE 

 Starši otroka pripeljete do vrat vrtca in pozvonite. 

 Vzgojiteljica pride po otroka. Otrok se v garderobi preobleče in preobuje. 

 V posebnih primerih (uvajanje, morebitna čustvena stiska ob slovesu,…) starš 
pospremi otroka v garderobo. V tem primeru si nadene masko in razkuži roke. 

 
SKUPINA SRČKI  

 Ob prihodu v vrtec si starši razkužite roke in nadenete masko. V garderobi otroku po 
potrebi pomagate sleči oblačila in obutev. 

 Nato otroka prevzame vzgojiteljica.  
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ODHOD IZ VRTCA - ENOTA MIKLAVŽ 
 
SKUPINA ČEBELICE 

 Starši pridete do dogovorjene ure po otroka. Pozvonite pri zadnjih vratih vrtca. 
Počakate, da se otrok obuje in obleče in ga prevzamete pri vratih.  

 
SKUPINA MRAVLJICE 

 Starši pridete do dogovorjene ure po otroka. Pozvonite pri  vratih vrtca. Vzgojiteljica 
otroka pospremi do vrat vrtca.  

 V posebnih primerih (uvajanje, morebitna čustvena stiska ,…) starš pride po  otroka v 
garderobo. V tem primeru si nadene masko in razkuži roke. 

 
SKUPINA SRČKI 

 Starši pridete do dogovorjene ure po otroka. Ob prihodu v vrtec si razkužite roke in 
nadenete masko. Otroka prevzamete od vzgojiteljice.  

 
 

 
SPREMEMBE V ŽIVLJENJU VRTCA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 IN UKREPI ZA 

ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI OKUŽBE 
 

 Otroci bodo čez dan v vrtcu samo s svojo skupino in se praviloma ne bodo družili z 
otroki ali vzgojiteljicami iz drugih skupin.  

 V okviru skupine bodo otroci in vzgojiteljica komunicirali tako kot običajno, 
vzgojiteljica bo lahko po potrebi pocarkljala otroka, mu pomagala pri hranjenju itd. 

 Ostali zaposleni bodo ob morebitnem srečanju z otroci, vzgojiteljicami, nosili masko 
in si razkužili roke. 

 V skladu z navodili NIJZ  bomo skrbeli  za higieno, redno umivanje rok, (ob prihodu, 
pred jedjo, po jedi, po prihodu s sprehoda,...) strogo higieno pri previjanju, zračenje 
prostorov in razkuževanje opreme. 

 Čim več dejavnosti bomo načrtovali zunaj, vendar tako, da bodo skupine med seboj 
ločene.  

 Otroci v vrtec ne bodo prinašali igrač (razen morebitnih ninic ali dud, ki jih 
potrebujejo ob spanju, le-te bodo vzgojiteljice shranile za vsakega otroka za čas 
spanja na temu namenjenemu prostoru, otroci jih med tednom ne nosijo domov). 

 Vzgojiteljice bodo poskrbele za primerno razdaljo ležalnikov med počitkom. 

 V vrtcu bomo uporabljali igrače in didaktična sredstva,  ki se lahko očistijo. 

 Poskrbeli bomo za ustrezni higienski režim pri obrokih.  

 V sanitarijah bomo, kolikor bo v naših močeh, skrbeli za to, da ne bo prihajalo do 
mešanja otrok iz različnih skupin (oznake na straniščih). 
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RAVNANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE S COVID-19 
 

Ob primeru suma na okužbo s Covid-19 oz. pojava znakov akutne  okužbe dihal, bomo otroka 
namestili v  posebnem prostoru (enota Miklavž-zbornica, enota Kog-prostor za izvajanje učne 
pomoči ob igralnici Navihancev) ob zagotovljenem varstvu in obvestili starše/skrbnike.  
Če bo pri otroku potrjena okužba s Covid-19, starši o tem obvestijo vrtec. Vrtec o tem obvesti 
NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo.  
 
Če zboli vzgojiteljica, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru 
potrjene okužbe na Covid-19 se o tem obvesti vrtec in NIJZ, ki začne z epidemiološko 
preiskavo. 
 
 
V Miklavžu, 27. 8. 2020                                                                                  Nadja Domjanić Curk,  
                                                                                                              Pomočnica ravnatelja za vrtec      

                                                                                                 
 

                                                                                                                       Vlado Hebar, ravnatelj              
 
 
 

 
 


