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OBVESTILO ZA STARŠE 
V vrtcu še vedno veljajo ukrepi NIJZ in MIZŠ zaradi virusa SARS-CoV-2. S predpisanimi 
ukrepi želimo v največji možni meri zmanjšati tveganje za možni prenos okužb in vzpostaviti 
varno in spodbudno okolje za otroke in zaposlene v vrtcu. Otrokom želimo zagotoviti dobro 
počutje, saj otroci potrebujejo varno in stabilno okolje, zato starše naprošamo, da 
predpisane ukrepe upoštevajo. 
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno , da v vrtec prihajajo 
le zdravi otroci in osebje. Potrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov. 
Ukrepi veljajo za vse oddelke vrtca. 

 
PROTOKOL – za  vrtce v času posebnih razmer 

 
1. Vzgojno izobraževalno delo otrok se bo izvajalo v centralnem  vrtcu v Vitanju in v 

Slomškovi hiši. 
2. Ko pripeljete otroka v vrtec, vstopite v garderobo - OBVEZNA JE UPORABA 

MASKE. Otroka odpeljite do igralnice, v garderobi vrtca se ne zadržujte predolgo, 
upoštevajte razdaljo 1.5 m.   

3. Otroci bodo razdeljeni v skupine » varne mehurčke«. Ločeni po starostnem 
obdobju, po priporočilih. Igranje na prostem bo ob različnih urah in različnih 
lokacijah.  

4. Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Izjema so igrače, »ninice«, dude, ki 
jih otroci potrebujejo za spanje in jih pustijo v vrtcu.  

5. Poskrbeli bomo za  razkuževanje igrač in ostalih pripomočkov.  
6. Vzgojiteljice bodo poskrbele za večkratno umivanje rok – topla voda, milo.  
7. Vzgojiteljica v skupini nosi masko. Vsi zaposleni nosijo maske. 
8. Razkužila bodo  nastavljena v igralnicah in ostalih prostorih. 
9. Pred in po obrokih si otroci umijejo roke. Pred in po razdeljevanju obrokov pa 

vzgojiteljica  prostor razkužijo. Prostor se bo intenzivno zračil (toplejša oblačila). 
Poseben režim bo v času uporabe sanitarij – otroci bodo po skupinah hodili v 
umivalnico in na stranišče. 

10. Po zaključku  bivanja v vrtcu starši ob prihodu nadenejo masko in vstopijo v vrtec, 
kjer prevzamejo otroka, v prostorih vrtca se ne zadržujejo dolgo. Naj poskrbijo za 
varnostno razdaljo 1,5 m. 

11. Svetujemo, da otroka pripelje in odpelje iz vrtca odrasla oseba iz istega gospodinjstva.  
12. Če otrok zboli, ima vročino in kaže znake akutne okužbe dihal, ga bomo izolirali v 

posebnem prostoru do prihoda staršev. Če je pri otroku potrjena okužba s SARS-
CoV-2,  starši o tem obvestijo vrtec, ta pa ukrepa po priporočilih NIJZ. 
 

Tilka Jakob, ravnateljica OŠ Vitanje 


