
 
 

NAVODILA ZA STARŠE V ČASU ZAGOTAVLJANJA NUJNEGA VARSTVA in 

OBRATOVANJA VRTCA OD 2. 11. 2020 DALJE 

 V vrtec vstopajte le, če ste zdravi in čez vhod, ki je najbližji vaši skupini. 

 Pred vstopom si namestite masko in razkužite roke. Otrokom rok ne razkužujte. Pred 

vstopom v igralnico naj si otrok z vodo in milom umije roke. (Kjer to ni možno, si roke 

umijejo v notranjih sanitarijah igralnic, oziroma si jih izjemoma razkužijo).   

 V vrtec z otrokom vstopa le ena odrasla oseba, ki je zdrava in ohranja, kolikor je možno 

varno, 1,5 m, razdaljo med osebjem in ostalimi starši.   

 Odrasli poskrbi, da se otrok v garderobi čim hitreje preobleče in preobuje. 

 Otroka oddate, če je le možno na vratih matične skupine in ne vstopajte v igralnico.  

 Otroke bomo sprejemali in združevali glede na aktualna priporočila NIJZ in organizacijske zmožnosti 

vrtca. O tem vas bomo sproti obveščali. Uvajanje bomo izvajali prilagojeno, kjer bo le možno na prostem. 

Glede načina uvajanja se boste starši dogovorili z vzgojitelji.  

 Ob prvi oddaji otroka strokovnemu delavcu izročite podpisano »Izjavo staršev pred vstopom v vrtec«    

ter IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni 

oziroma pred uvajanjem v vrtec. 

 Po preboleli bolezni ali ob drugi vrsti odsotnosti, je pred ponovno vključitvijo otroka v vrtec potrebno 

ponovno podpisati IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC po odsotnosti zaradi 

počitnic ali bolezni oziroma pred uvajanjem v vrtec.   
 Rezervna oblačila prinesete v vrtec v otrokovem nahrbtniku, v njem pa naj bo tudi plastična vrečka, za      

umazana oblačila. 

 V tem obdobju otroci ne prinašajo svojih igrač in knjig. Izjema so ninice in dude, ki 
naj bodo spravljene v plastičnih vrečkah ali posebnih posodah.  

 Prosimo, da ste pozorni na število oseb v garderobi in po potrebi na sprostitev 

počakate zunaj. 

 Enaki ukrepi kot pri prihodu, veljajo tudi pri odhodu otrok iz vrtca. 

 Pri oddaji in prevzemu otrok prostore vrtca zapustite v najkrajšem možnem času in po najkrajši pot.  

Vljudno vas prosimo, da upoštevate navodila. Hkrati vas prosimo za dosledno izvajanje splošnih higienskih 
navodil in dnevno spremljanje počutja in zdravja vaših otrok, vas samih in bližjih, s katerimi ste dnevno stikih. 
V primeru, da opazite znake okužbe, nam to takoj sporočite in otroka v vrtec ne pripeljete. 
Le skupaj bomo lahko prispevali k čim hitrejši zajezitvi in preprečitvi okužbe s Covid - 19 ter k varnemu okolju 
za vaše otoke. 
 
Najlepša hvala za sodelovanje                                                                  Petra Kočar, ravnateljica 


