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DOPOLNITEV PRAVIL HIŠNEGA REDA V ČASU PANDEMIJE COVID-19 

 

Upoštevati je potrebno Higienska priporočila za vrtce v času epidemije covid-19, ki jih je izdal 

NIJZ in Priporočila za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, ki jih je izdal ZRSŠ, 

dne 8. 5. 2020. Zaposleni v vrtcu so bili s pravili seznanjeni preko mailov in na pedagoški 

konferenci, 11. 5. 2020.  

1. V vrtec bomo sprejemali samo zdrave otroke. Starši ob prvem prihodu otroka v vrtec 

oddajo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec.   

2. V največji možni meri se upoštevajo splošna pravila ob epidemiji koronavirusa (higiena 

kašljanja in kihanja, higiena umivanja rok, vzdrževanje razdalje od 1,5 do 2 m).  

3. Skupine se oblikujejo po predpisanih normativih (1. starostno obdobje 8 otrok, v 

skupino II. starostnega obdobja bomo sprejeli največ do 12 otrok).  

4. Starši prijavljajo otroke v vrtec tedensko. Od srede dalje bo v vetrolovih vrtca v Lučah 

in Solčavi Lista prisotnosti otrok za naslednji teden.  

5. V vrtec vstopajo samo otroci in zaposleni. Starši zjutraj oddajo otroke v vetrolovih obeh 

vrtcev, kjer jih sprejemata v Lučah tajnica, v Solčavi pa svetovalna delavka šole. Pri 

odhodu iz vrtca otroci pridejo v garderobo vrtcev in starši jih sami pripravijo za odhod 

iz vrtca. Starši ob popoldanskem prihodu pred vrtec po telefonu pokličejo dežurno 

vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice in ta  pripelje otroka v garderobo. GSM dežurnih 

zaposlenih bo na vhodih  v vrtce. Starši vstopajo v vrtec posamično in z zaščitnimi 

maskami.  

6. Zaposlene v skupini ne nosijo zaščitnih mask, pri prehodih po skupinah ali na hodnikih 

pa. Zaposlene nosijo osebno varovalno opremo.  

7. Zaposlene izvajajo predpisane higienske ukrepe (umivanje, razkuževanje, higiena 

kašlja, kihanja). Toaletne prostore uporabljajo skupine ločeno.  

8. Otroci uporabljajo samo igrače, ki se lahko perejo. Igrače se ob izmenjavi v drugo 

skupino obvezno razkužijo. Vse igrače se razkužujejo enkrat dnevno.  

9. Otroci ne uporabljajo igral, je pa priporočljivo čim več gibanja na prostem, kjer se v 

največji možni meri upoštevajo splošna pravila.  

10. Zajtrk in malico zjutraj dostavi pred vrata vrtca zaposleni šole. Vsi otroci vrtca imajo 

kosilo ob 11. 30.  

11. Čistilke čistijo vrtec po priporočilih NIJZ. V kuhinji se izvaja delo po priporočilih NIJZ.  

12. V primeru suma na okužbo covid-19 v vrtcu zaposleni ravnajo po protokolu, ki je bil 

sprejet marca 2020, ob izbruhu pandemije. Obolelega, ki kaže znake okužbe, 

osamimo do prihoda staršev (z njim počaka zaposleni in sicer v Lučah v kabinetih 

vrtca, v Solčavi pa v kabinetu šole, kjer se izvaja DSP.  

Andreja Urh 
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