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Datum: 13.4.2022

Zadeva: PROTOKOL HIGIENSKIH PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

V VRTCU PO MODELU B
Za lažjo organizacijo dela v vrtcu smo pripravili strnjena navodila povezana z organizacijo dela
vrtcu Ivanjkovci.
V vrtec lahko vstopajo le zdrave osebe: otroci, starši, zaposleni in upoštevajo predpisano
ravnanje in gibanje v prostorih vrtca. Pri vhodu so nameščena razkužila in navodila za
preprečevanje okužbe s korona virusom.
1. USMERITVE ZA ZAPOSLENE V VRTCU
UKREP
Izvajanje kurikula poteka fleksibilno v skladu s
potrebami otrok ter s trenutnim stanjem v oddelku.

Vzgojno-izobraževalno delo se načrtuje in izvaja tako, da
poteka v varnem in spodbudnem učnem okolju ter da
otrokom omogoča dobro počutje.
Izvajanje dejavnosti s področja skrbi za zdravje z otroki.

Pri dejavnostih izven oddelka vzgojiteljice ne nosijo
mask. Prav tako ni potrebno nositi mask strokovnim
delavcem in drugim zaposlenim v vrtcu (čistilke,
kuharice, hišnik).
Svetovalna delavka v sodelovanju z vzgojiteljicami
pripravi razvojno-preventivne dejavnosti za otroke.

Dodatno pojasnilo
Strokovne delavke smotrno organizirajo
delo ter ga prilagajajo dejanskim
razmeram, potrebam družin in
kadrovskim zmožnostim.
Strokovne delavke usmerijo pozornost na
spremljanje otrokovega počutja, potreb,
odzivov.
Strokovne delavke preverijo, kako dobro
otroci poznajo (razumejo) pravila, ki
omogočajo njihovo varnost.

Dejavnosti za socialno in čustveno
učenje, samozavedanje in samoregulacijo
čustev in vedenja, prepoznavanje čustev
pri drugih in empatija.

2. USMERITVE ZA STARŠE
Usmeritve za starše
Pogovore s strokovnimi delavci starši lahko opravijo
v vrtcu.
Uvajanje v vrtec: s starši se dogovorimo za čas
prihoda v vrtec, čas prisotnosti v skupini.

V času prisotnosti v oddelku starši skrbijo za svojega
otroka.

Dodatno pojasnilo
Mesečno PU lahko opravijo po
predhodnem vpisu v tabelo (časovnica).
Vrtec zagotovi razkuževanje in zračenje
igralnice vedno, ko posamezna skupina
otrok in staršev zaključi z uvajanjem.
Pri tem upoštevajo higienska in splošna
priporočila.

3. USMERITVE ZA DELOVANJE ODDELKOV
Usmeritev
Otroci oddelkov se zjutraj in ob koncu dneva
združujejo posebej v novem delu vrtca in posebej v
starem delu vrtca.

Dodatno pojasnilo
Strokovne delavke vodijo
evidenco združenih otrok.
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Igralnice se dosledno redno in zadostno zračijo v
skladu z navodili NIJZ.
Igralnice se redno čistijo in razkužujejo najmanj 2krat dnevno v skladu z navodili NIJZ.

Otroci naj imajo s seboj
dodatna oblačila.
Razkuževanje opravi
vzgojiteljica, drugič čistilka.

4. DRUGE USMERITVE
Ukrep
Organi vrtca svoje delo opravljajo na lokaciji vrtca.
V kolikor ima vaš otrok znake obolelosti, ga ne pošljite
v vrtec, v vrtec ali šolo ne pošiljajte tudi sorojencev.
Prav tako v vrtec ne pošljete otroka, če ima znake
okužbe odrasla oseba v gospodinjstvu.
Ob pojavu okužbe strokovnega delavca v oddelku ali
posameznega otroka v oddelku, ravnamo v skladu z
navodili NIJZ.
Če ima predšolski otrok visokorizični kontakt izven
VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s
splošnimi postopki.

Dodatno pojasnilo
Otroke opazujte, za nadaljnje
ukrepanje pokličite izbranega
pediatra.
Otroci oddelka ostanejo v vrtcu, ne
gredo v karanteno na domu.
Otroci za čas karantene vrtca ne
obiskujejo.

5. 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).

Pomočnica ravnateljice vrtca:
Tina Turin Puklavec

Ravnateljica:
Nada Pignar, prof. RP
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