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OBVESTILO STARŠEM  
 UKREPI OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Z DISLOCIRANO ENOTO 

NA KOGU 
 
Spoštovani starši, skrbniki, 
 
ob ponovnem odprtju  bo življenje v našem vrtcu potekalo nekoliko drugače kot smo bili 
navajeni do sedaj. Skupaj z vami se bomo trudili, da bomo ob upoštevanju vseh navodil in 
varnostno-higienskih ukrepov pripomogli k temu, da se izognemo okužbam z virusom COVID-
19. 
Naša prva skrb bo, da se otroci čim prej ponovno navadijo  vrtčevskega okolja, se seznanijo z 
novimi rutinami in se vsak dan znova radi vračajo k svojim vzgojiteljicam in prijateljem v 
skupini. 
V prvih 2 tednih  bo v vrtcu manj otrok, zato smo v skladu z novimi normativi oz. priporočili 
razdelili le eno skupino otrok (skupino Sončki na Kogu).  Vsi ostali otroci bodo v svojih 
običajnih skupinah in večinoma z obema znanima strokovnima delavkama.   
Prve dni in tedne bodo strokovne delavke skrbele predvsem za to, da se bodo otroci v vrtcu 
počutili varne in sproščene, v ospredju bo dobro počutje otrok.  
 
Zaradi vsem znanih razmer  bo v vrtcu potrebno upoštevati naslednja pravila oz. ukrepe: 
 
 

 Ob prihodu v vrtec boste starši vsak teden vzgojiteljici posredovali izjavo o 
zdravstvenem stanju otroka. PRILOGA 3 

  V vrtec pripeljete le zdravega otroka (otroka, ki  ne kaže znakov akutnih oboljenj: 
otrok ne smrka, kiha, kašlja, je brez vročine,...) 

 Starši tedensko najkasneje do petka zjutraj  najavite prisotnost otroka za naslednji 
teden, tako da o tem pisno (preko E-asistenta) obvestite vzgojiteljico. Sporočite tudi 
morebitne spremembe ure prihoda in odhoda. 

 Otroka v vrtec pripelje in odpelje le ena oseba. 

 Otrok mora imeti obvezno rezervna oblačila v nahrbtniku. 

 Starši ob vstopanju v vrtec oz. stavbo šole vzdržujete primerno razdaljo do drugih 
otrok, staršev, vzgojiteljic in ostalih zaposlenih. 

 
 
 
PRIHOD V VRTEC - ENOTA KOG 
 
Starše prosimo, da dosledno uporabljajo le navedene vhode v stavbo in ne uporabljajo 
prehoda skozi kuhinjo. 
 
SKUPINA ZAJČKI 

 Ob prihodu v vrtec si starši razkužite roke in nadenete masko.V garderobi  otroku 
pomagate sleči oblačila in obutev. 

 Vzgojiteljica prevzame otroka.  
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SKUPINA SONČKI 1 IN SONČKI 2 
Otroke skupine Sončki smo zaradi navodil o zmanjšanju skupin v vrtcih razdelili na 2 skupini. 
Skupini uporabljata igralnico Sončkov in učilnico 1./2. razreda.  
 

 Starši otroka pripeljete do vhoda v šolo in pozvonite. Ob vstopu v stavbo si razkužite  
roke in nadenete masko. Otroka pri steklenih notranjih vratih prevzame vzgojiteljica. 

 
ODHOD IZ VRTCA-ENOTA KOG 
 
SKUPINA ZAJČKI 

 Starši pridete do dogovorjene ure po otroka. Ob prihodu v vrtec si razkužite roke in 
nadenete masko.  Otroka prevzamete od vzgojiteljice. 
 

SKUPINI SONČKI 1 IN SONČKI 2 

 Starši pridete do dogovorjene ure po otroka in pozvonite pri vhodu v šolo.   Ob 
prihodu v vrtec si razkužite roke in nadenete masko. Otroka prevzamete od 
vzgojiteljice pri notranjih steklenih vratih. 

 
 

 
SPREMEMBE V ŽIVLJENJU VRTCA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 IN UKREPI ZA 

ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI OKUŽBE 
 

 Otroci bodo čez dan v vrtcu samo s svojo skupino in se ne bodo družili z otroki ali 
vzgojiteljicami iz drugih skupin.  

 V okviru skupine bodo otroci in vzgojiteljica komunicirali tako kot običajno, 
vzgojiteljica bo lahko po potrebi pocarkljala otroka, mu pomagala pri hranjenju itd. 

 Ostali zaposleni bodo ob morebitnem srečanju z otroci, vzgojiteljicami, nosili masko 
in si razkužili roke. 

 V skladu z navodili NIJZ  bomo skrbeli  za higieno, redno umivanje rok, (ob prihodu, 
pred jedjo, po jedi, po prihodu s sprehoda,...) strogo higieno pri previjanju, zračenje 
prostorov in razkuževanje opreme. 

 Čim več dejavnosti bomo načrtovali zunaj, vendar tako, da bodo skupine med seboj 
ločene.  

 Zunanjih igral na igrišču otroci začasno ne bodo uporabljali. 

 Otroci v vrtec ne bodo prinašali igrač (razen morebitnih ninic ali dud, ki jih 
potrebujejo ob spanju-le-te bodo vzgojiteljice shranile za vsakega otroka za čas 
spanja na temu namenjenemu prostoru, otroci jih med tednom ne nosijo domov). 

 Vzgojiteljice bodo poskrbele za primerno razdaljo ležalnikov med počitkom. 

 V vrtcu bomo uporabljali igrače in didaktična sredstva,  ki se lahko očistijo. 

 Poskrbeli bomo za ustrezni higienski režim pri obrokih.  

 V sanitarijah bomo, kolikor bo v naših močeh, skrbeli za to, da ne bo prihajalo do 
mešanja otrok iz različnih skupin (oznake na straniščih). 
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RAVNANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE S COVID-19 
 

Ob primeru suma na okužbo s Covid-19 oz. pojava znakov akutne  okužbe dihal, bomo otroka 
namestili v  posebnem prostoru (enota Miklavž-zbornica, enota Kog-prostor za izvajanje učne 
pomoči ob igralnici Sončkov) ob zagotovljenem varstvu in obvestili starše/skrbnike.  
Če bo pri otroku potrjena okužba s Covid-19, starši o tem obvestijo vrtec. Vrtec o tem obvesti 
NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo.  
 
Če zboli vzgojiteljica, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru 
potrjene okužbe na Covid-19 se o tem obvesti vrtec in NIJZ, ki začne z epidemiološko 
preiskavo. 
 
 
 
 
 
Dragi starši,  
z veseljem bomo ponovno  skrbeli za varstvo in vzgojo vaših otrok. Morda se bomo na 
začetku še »lovili«, saj se bomo v teh razmerah  znašli prvič,  zato vas prosimo za 
potrpežljvost, razumevanje in zaupanje.  
 
Toda, ne skrbite, skupaj bomo zmogli. 
                                                                                                            Kolektiv vrtcev Miklavž in Kog 
 


