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Prevalje, 14. 5. 2020 

VRTEC PREVALJE – PROTKOL ZA STARŠE ZA ČAS EPIDEMIJE COVID-19 
 
Vrtec Prevalje se z 18. 5. 2020 postopoma odpira. Delo bo potekalo skladno s Priporočili ZRSŠ za 
ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer ter Higienskimi priporočili za vrtce v času 
epidemije Covid-19, ki jih je pripravil NIJZ. Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v 
življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcih je zaradi manjših 
sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje izvajanje nekaterih 
ukrepov oteženo ali onemogočeno. Ukrepe bomo izvajali v obsegu, kolikor bo to možno in 
izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok. 
Epidemija še ni končano in zato prosimo, da nam pomagate ustvariti čim bolj varno okolje za 
otroke, vzgojiteljice in tudi za vas, starše. Starše seznanjamo, da je ob ponovnem odprtju vrtca 
tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi svoje 
morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi 
naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske. 
Starši ste pri predaji in prevzemu otroka dolžni upoštevati naslednji protokol: 
- v vrtec prihajate le zdravi starši in zdravi otroci; 
- ob prvem prihodu prinesete vzgojiteljici IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC (v 

prilogi – če izjave ne morete sprintati, bo na voljo pred vhodom v vrtec – miza z izjavami, 
pisalom in razkužilom – pred in po uporabi pisala si razkužite roke); 

- izjavo si natančno preberite in upoštevajte navodila (bolni otroci in otroci s kakršnimi koli znaki 
bolezni ne sodijo v vrtec, prav tako naj v vrtec ne pridejo otroci, če je zbolel kdo doma); 

- otroka naj pripelje in ponj prihaja ENA oseba, po možnosti iz istega gospodinjstva; 
- v vrtcu je za starše OBVEZNO nošenje MASKE; 
- ob vstopu v vrtec si starši razkužite roke (razkužilo na steni); 
- v vrtcu ohranjajte priporočeno razdaljo 1,5 m do 2 m do drugih oseb; 
- dotikajte se samo nujnih stvari; 
- v garderobi se zadržujte čim manj časa; 
- držite se ur prihoda/odhoda, ki ste jih javili ob prijavi, v primeru sprememb pa le-te sporočite; 
- ko je otrok pripravljen za odhod v igralnico, POTRKAJTE (po potrebi večkrat) in POČAKAJTE, da 

vzgojiteljica odpre vrata in prevzame otroka (vzgojiteljica bo otroka sprejela z masko, zato ga 
doma na to pripravite); 

- otroka takoj oddate in prevzamete, na vratih se ne zadržujte, vprašanja in dileme z 
vzgojiteljicami rešujte prek sporočila na eAsistentu ali prek telefona; 

- če bodo otroci ob odhodih na terasah ali igrišču, bo na vratih igralnice list z obvestilom, kje ga 
prevzamete; 

- v vrtec otrok NE SME prinašati igrač in knjig od doma, lahko pa prinesete »naniko« ali dudo za 
spanje, ki ju otrok pusti v vrtcu; 

- uporaba dvigala NI DOVOLJENA (razen za invalide). 
 
Hvala za sodelovanje! Skupaj ostanimo zdravi. 

Ana Buhvald Pori, pomočnica ravnateljice za vrtec 


