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Zadeva: PROTOKOL HIGIENSKIH PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
V VRTCU 

Za lažjo organizacijo  ponovnega odprtja vrtca smo  pripravili strnjena navodila  povezana z 
organizacijo dela  vrtcu Ivanjkovci.  

 
1. USMERITVE ZA ZAPOSLENE V VRTCU  

UKREP  Dodatno pojasnilo 

Na delo lahko  pridejo le popolnoma zdravi delavci. Še posebej to velja za  delavce, ki 
opravljajo neposredno delo z otroki. 

Vzgojiteljice in vzgojiteljice pred. otrok – pomočnice 
vzgojiteljic  uporabljajo ves čas nosijo zaščitne maske.  

Vsi ostali zaposleni prav tako nosijo 
maske ves čas v prostorih vrtca.  

Strokovnim delavcem vrtca  odsvetujemo druženje  z 
drugimi osebami izven gospodinjstva.  

Vodstvo vrtca spodbuja.  

Zaposleni delavci, ki se uvrščajo v rizično skupino in 
ostaja zanje večje tveganje, lahko v času epidemije 
koristi ukrep, da se ne vrne na delovno mesto. 

Zaposleni si pridobi mnenje MD, 
pristojnega zdravnika 

Nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev se izvede s 
kadri  znotraj vrtca. 

V kolikor to ni mogoče, se izvede na drug 
ustrezen način. 

Pri dejavnostih  izven oddelka, vzgojiteljice nosijo maske  
in se ne družijo  z drugimi vzgojiteljicami vrtca.  

Na sprehodu se ne mešajo tudi otroci 
skupin. 

 

2. USMERITVE ZA STARŠE 

 

Usmeritve za starše Dodatno pojasnilo 

V vrtec lahko pripeljejo otroka le zdravi starši. Vrtec lahko obiskuje le zdrav otrok. 

Starši morajo obvezno uporabljati  masko v prostorih 
vrtca.  

Starši se v vrtcu ne zadržujejo in se med 
seboj ne družijo.  

Pogovore s strokovnimi delavci starši ponovno lahko 
opravijo v vrtcu. 

Mesečno PU lahko opravijo po 
predhodnem vpisu v tabelo (časovnica). 

Obogatitvene dejavnosti se v vrtcu v času epidemije 
ne  izvajajo. 

Razen angleščine. 

Starše prosimo, da se   ukrepov držijo tudi v prostem 
času.  

Različne družine se ne družijo med 
seboj. 

 

3. USMERITVE  ZA DELOVANJE ODDELKOV 

 

Usmeritev  Dodatno pojasnilo 

V vrtcu zmanjšamo  število otrok v oddelkih, tako da 
je v oddelku 1. starost. Obd. 8 otrok in 2. star. 
Obdob. 10 otrok.  

Če to ni mogoče je v oddelku 
več otrok in zaradi tega se 
higienski ukrepi  izvajajo 
intenzivneje.  
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Otroci različnih oddelkov se ne združujejo.  Ostajajo v istem mehurčku.  

Igralnice  se dosledno  redno  in zadostno zračijo v 
skladu z navodili NIJZ. 

Otroci naj imajo s seboj 
dodatna oblačila.  

Igralnice se redno čistijo in  razkužujejo najmanj 2-
krat dnevno v skladu z navodili NIJZ.  

Razkuževanje opravi  
vzgojiteljica, drugič čistilka. 

Dejavnosti z zunanjimi izvajalci se ne izvajajo.  Dokler traja epidemija. 

Praksa dijakov, študentov  se ne izvaja. Dokler traja epidemija. 

Usposabljanje na delovnem mestu. Se izvaja.  

 

4. USMERITVE ZA ORGANIZACIJO DELA 

Ukrep  Dodatno pojasnilo 

Izjemoma so lahko v isti skupini in za čim manjši 
prenos okužb otroci iz iste družine.  

Ob soglasju staršev. 

V času epidemije lahko spremenimo  poslovni čas. Če je to potrebno iz 
organizacijskih razlogov.  

V vrtec se tudi v času epidemije vključujejo novinci. Po posebnem protokolu.  

Uvajanje otrok v vrtec  poteka v skladu z dogovorom s 
starši in ob upoštevanjem  higienskih priporočil NIJZ. 

Če so straši vključeni pri 
uvajanju v igralnicah obvezno 
nosijo maske.  

 
 

5. DRUGE USMERITVE  

 

Ukrep Dodatno pojasnilo 

Organi vrtca svoje delo  praviloma opravljajo na 
lokaciji vrtca.  

Po potrebi delamo v spletnem 
orodju Teamsi. 

Okužbe  z virusom SARS CoV-2 evidentiramo  v 
aplikaciji MIZŠ – Poročanje. 

Poročamo o odsotnosti zaposlenih in 
otrok.  

V kolikor ima vaš otrok znake obolelosti, ga ne pošljite 
v vrtec, v vrtec ali šolo ne pošiljajte tudi sorojencev. 

Otroke opazujte, za nadaljnje 
ukrepanje pokličite izbranega 
pediatra. 

Ob pojavu okužbe  strokovnega delavca   v oddelku ali 
posameznega otroka v oddelku, ravnamo v skladu z 
navodili NIJZ. 

Celotni oddelek  otrok  z 
vzgojiteljskim timom  zaradi visoko 
rizičnega  stika  z okuženo osebo 
napotimo v karanteno v skladu z 
navodili NIJZ. Izolacijska soba je 
gibalnica v starem delu vrtca. 

Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele, v primeru 
visoko rizičnega tesnega kontakta v obdobju 6 
mesecev od pojava simptomov oz. znakov bolezni, ne 
potrebujejo karantene na domu. 

Dokazilo o prebolelosti. 

Otroci  za čas karantene vrtca ne obiskujejo.  Starši so plačila oproščeni.  

Zaposleni, ki so v karanteni  in nimajo znakov bolezni, 
lahko opravljajo delo na daljavo.  

Če to ni mogoče, se mu prizna 
nadomestilo v višini 80 % plače.  
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Pogovorne ure  in RS potekajo v živo v vrtcu. Starši ob prihodu v vrtec upoštevajo 
higienska priporočila NIJZ-ja, 
vzgojiteljice za vsakim staršem 
prezračijo in razkužijo prostor. 

 

6. OSTALO 

Vsa ostala priporočila ostanejo nespremenjena. Ta so:  
- Vzdrževanje higiene in čiščenja prostorov vrtca (čistilke); 

- Umivanje rok, higiena oddelka v času vzg. –izob dela (igrače, razkuževanje, razdalja, 

stolčki, postavitev miz, igralni kotički); 

-  Ukrepi pri delitvi hrane in rokovanje s hrano s strani vzgojiteljic (strokovne delavke); 

- Ukrepanje v primeru  okužbe otrok ali zaposlenega (strokovni delavci), 

- Prilagojena izvedba zaključnega fotografiranja. 

 

 

Pomočnica ravnateljice vrtca:        Ravnateljica:   
Tina Turin Puklavec        Nada Pignar, prof. RP



 

 

 


