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OBVESTILO O PONOVNEM ODPRTJU VRTCA
Spoštovani starši,
iskreno upamo, da ste čas, ki smo ga morali preživeti doma, preživeli zdravi, aktivno
in brez večjih pretresov. Smo pa veseli, da se je končno zdravstveno stanje v Sloveniji
umirilo do te mere, da bomo lahko v vrtcih spet pozdravili vaše otroke.
Z 18. 5. 2020 bodo vrtci ponovno začeli izvajati svojo dejavnost. Pri svojem delovanju
so vrtci dolžni upoštevati ukrepe, ki sta jih pripravila Nacionalni inštitut za javno
zdravje v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje predšolske vzgoje ter ZRSŠ v
dokumentu Priporočila za ponovno odprtje vrtcev.
Pred odprtjem vrtca boste starši seznanjeni s protokoli v vrtcih OŠ Frana Kocbeka
Gornji Grad. Starši ste dolžni te protokole upoštevati.
Zaradi novih normativov oblikovanja skupin Vas prosimo, da nam najkasneje do
srede, 13. 5. 2020 do 8.00, preko povezave (priloga 1) najavite, ali bo Vaš
otrok pričel obiskovati vrtec z dnem 18. 5. 2020. V kolikor Vaše najave do
takrat ne bomo prejeli, bomo upoštevali, da bo Vaš otrok ostal v domačem
varstvu. Starši boste obiskovanje vrtca Vašega otroka pisno prijavili en
teden vnaprej, in sicer najkasneje do petka do 8. ure zjutraj tekočega tedna.
Pred vključitvijo v vrtec morate starši izpolniti Izjavo staršev pred vstopom
otroka v vrtec (priloga 2).
V nadaljevanju vam predstavljamo bistvene poudarke iz dokumenta Higienska
priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil NIJZ z namenom
zagotavljanja varnih pogojev dela v vrtcu.

1. ZDRAVSTVENE OMEJITVE
V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla
oseba, ki ima zdravstvene omejitve, strokovnjaki odsvetujejo vrnitev v vrtec. V vrtec
naj prihajajo le zdravi otroci. Starši se morate zavedati, da je ob ponovnem odprtju
vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje.

2. UKREPI
Strokovnjaki se zavedajo, da zaradi razvojnih zakonitosti in specifike dela z otroki
vzgojitelji in otroci ne morejo izvajati vseh možnih ukrepov, zato so jih skušali
prilagoditi ali dodati druge ukrepe, prilagoditve, ki preprečujejo okužbo in so izvedljivi
v vrtcu. Še vedno je potrebno upoštevanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov,
izpostavimo naj redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, ne dotikamo si obraza
z nečistimi rokami, upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja, redno zračenje
prostorov, vsi pogovori, sestanki se po možnosti opravijo po telefonu ali preko
računalniške povezave, v vrtce naj vstopajo samo otroci in zaposleni, ostali
le po potrebi in predhodni najavi ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov
(nošenje maske, higiena rok, kašlja). O ukrepih in izvajanju ukrepov v vrtcu se
bodo poučile tudi strokovne delavke vrtca.

3. PRIHOD V VRTEC IN ODHOD IZ VRTCA
O podrobnejšem protokolu vas bomo obvestili pred prihodom v vrtec.

4. OBLIKOVANJE SKUPIN
Strokovnjaki priporočajo manjše vzgojne skupine, ki naj se nahajajo v ločenih
prostorih. V okviru skupine lahko otroci in zaposleni komunicirajo tako kot doma. V
kolikor je možno, bo potrebno tudi med otroki iste skupine vzdrževati razdaljo 1,5–2
m.
5. IGRAČE IN DUDE
Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (ninice, dude) in podobno je
treba hraniti za posameznega otroka za čas med spanjem. V skupini se uporabljajo
samo pralne igrače.

6. OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V VRTCU
Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v
posebnem prostoru. O bolezni se obvesti starše ali skrbnike.
Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite vrtec, ta pa
nato NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo.
Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo.

7. GRADIVA NA SPLETNI STRANI NIJZ
V pomoč so vam lahko gradiva na spletni strani NIJZ:
- https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

-

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-sirijo-virusi.pdf
https://zdaj.net/
https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_otroci.pdf
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva

Z zaupanjem v odgovorno ravnanje nas vseh Vas lepo pozdravljamo.
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