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PROTOKOL BIVANJA V VRTCU OD 1. 9. 2021
Da bi preprečili ponovne okužbe s COVID-19 in druge okužbe, smo v vrtcu kolikor je možno
glede na sposobnost dojemanja otrok dolžni izvajati preventivne ukrepe in se držati predpisanih
omejitev: glede prihoda in odhoda otrok v vrtec, oblikovanja vzgojnih skupin, igre na prostem,
fizičnih stikov, igrač, prehrane, nege otrok v 1. st. skupini ter obravnave primerov s sumom na
COVID-19 v vrtcu.

Pri izvajanju v nadaljevanju navedenih ukrepov bomo uspešni samo s skupnim
sodelovanjem, zato prosimo, da upoštevate opisana navodila protokola bivanja v
vrtcu.
ZDRAVSTVENE OMEJITVE
 V vrtec pripeljite le zdrave otroke zdravi starši. V primeru, da je v družini,
v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima
zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Posvetujte se
tudi s svojim zdravnikom.
 Starši skušajte svoje starejše ali imunsko oslabele sorodnike oz. osebe, ki so
blizu vašim otrokom zaščititi z uporabo maske.
 Starši morate obvezno uporabljati masko v prostorih vrtca in na
zunanjih površinah vrtca.
PRIHOD V VRTEC
 Starši tedensko obveščate vrtec o prihodu otroka v vrtec.
 Starši se ne zadržujete v prostorih vrtca in se med seboj ne družite.
 Svetujemo, da otroka v vrtec pripelje odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 Pogovore s strokovnimi delavci opravite po telefonu.
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 Starši spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli obvestite
vrtec in otroka ne pripeljete v vrtec.
 Zaradi pogostega zračenja priporočamo, naj imajo otroci seboj dodatna
topla oblačila.
OBLIKOVANJE VZGOJNIH SKUPIN
 Otroci različnih skupin se ne združujejo, kar pomeni, da ostajajo otroci iste
skupine v »istem mehurčku«.
 Dejavnosti se izvajajo znotraj iste skupine v istem prostoru.
 Vsak otrok naj uporablja isti ležalnik.
 Razdalja med ležalniki čim večja (od ust do ust od 1,5–2 metra)
 Izogibamo se prehajanju med skupinami in zastojem na poti v in iz vrtca ter
v in iz stranišča.
UVAJANJE OTROK V VRTEC
 Starši se s strokovnimi delavci dogovorite o času prihoda, koliko časa in
katere dni boste prisotni v igralnici pri uvajanju. Pri uvajanju je prisoten
samo eden od staršev. Priporočamo uvajanje z istim roditeljem ves čas
uvajanja.
 Prisotnost staršev je možna pod pogojem, da ste starši in otroci zdravi,
brez enega ali več naštetih znakov in simptomov (povošana telesna
temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko
dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, spremembe
zaznavanja vonja in /ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic,
tako v blagi kot v težji obliki) oz. brez rizičnega stika z okuženim s SARSCoV-2.
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 Starši v igralnici obvezno uporabljate zaščitno masko, vstopate v
primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje) in izvajate vse higienske
ukrepe.
 Ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, ob prihodu na pogovorne urice in
roditeljske sestanke vselej velja tudi pogoj (PCT).
 V času prisotnosti v oddelku starši skrbite za svojega otroka, pri čemer
upoštevate higienska in splošna priporočila ter vzdržujete potrebno razdaljo
do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev.
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI
 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim
razkužilom.
 Umivanje ali razkuževanje rok:
- pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča,
- pred in po menjavi plenic,
- po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj,
- po vsakem prijemanju (kljuk, ograje in drugih površin…),
- pred in po tolaženju otrok.
V ta namen so v vrtcu nameščena na več mestih razkužila. Tehnično osebje vrtca
večkrat dnevno (vsaj 2X) očisti in razkuži površine, ki se jih otroci pogosto
dotikajo (npr. mize, stoli s trdim naslonom, kljuke, ročaji, stranišča, umivalniki).
Pri menjavi pleničk se uporablja rokavice za enkratno uporabo.
Osebje v vrtcu uporablja pralno delovno oblačilo.
 Temeljito prezračevanje prostorov (pred, po prihodu otrok, če omogoča
vreme, ves dan odprto)
 Upoštevamo pravilno higieno kihanja in kašlja (pokrijemo usta in nos s
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji rokav). Papirnati
robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si umijemo roke z milom
in vodo.
 Otroci se v toaletnih prostorih ne mešajo med skupinami.
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 Umazana oblačila po preoblačenju ali previjanju odložimo v plastično
vrečo, zavežemo in starši jo prevzamejo ob odhodu.
 Upoštevamo medosebno razdaljo 1,5–2 metra.
 Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

ORGANIZACIJA DELA
 Vrtec lahko v času epidemije spremeni poslovni čas, če je to potrebno iz
organizacijskih razlogov.
 Sestanki potekajo na daljavo (po telefonu ali preko računalniške povezave).
 Vse dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci v prostorih vrtca,
se izvajajo ob upoštevanju priporočil NIJZ in pogoja (PCT).
IGRA
 Zunanja igrala uporabljajo otroci posameznih skupin. Po uporabi igrala
strokovne delavke poskrbijo, da se razkužijo.
 Otroci si ne delijo igrač.
 Otroci se ne igrajo z igračami, ki se ne dajo očistiti (ne uporabljajo plišastih
igrač, ampak pralne igrače). Prednost ima gladka didaktična oprema, s
trdimi površinami.
 Igrače se čistijo 1-2X dnevno.
 Otroci načeloma ne prinašajo v vrtec igrač in knjig od doma. Igrače
(»ninice, dude) in podobno je treba shraniti za posameznega otroka, za
čas med spanjem.
KUHINJA IN PREHRANA
 Jedilniki so lahko enostavnejši.
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 Malice bodo pripravljene enoporcijsko, tako da v igralnicah razen razdelitve
ni potrebnih dodatnih dejavnosti (mazanja namaza na kruh).
 Obroki bodo dostavljeni v igralnico tako, da je čim manj stika z osebjem
izven skupine: oseba, ki prinese hrano, pusti hrano na vozičku, lahko pred
vhodom v igralnico, vzgojiteljica razkuži ročaj vozička, ki ga pripelje v
igralnico in hrano razdeli.
 Otroci dobijo hrano pripravljeno tako, da jim je potrebno čim manj
pomagati. Otrokom se onemogoči, da posegajo sami po živilih (npr. sadju iz
iste posode).
 Časovni režim in organizacija vseh ponujenih obrokov se prilagodi vzgojnoizobraževalnemu procesu in izvajanju higienskega režima.
 Pri previjanju se uporablja rokavice za enkratno uporabo. Umazana oblačila
odložimo v plastično vrečko, jo tesno zavežemo in namestimo v garderobo.
 Prostore vrtca pred prihodom in po odhodu temeljito prezračimo, v kolikor
bodo vremenske razmere dopuščale, bodo okna ves čas odprta.
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19
 Če se v družini pojavi okužba s SARS-CoV-2, ste to dolžni sporočiti
strokovnemu delavcu vrtca. Če je bil otrok v visoko rizičem stiku z okuženo
osebo, ostane doma v karenteni.
 Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj
izolira v posebnem prostoru. Če je mogoče, nosi masko. O bolezni
obvestimo starše ali skrbnike.
 Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, ste starši o tem dolžni
obvestiti vrtec. Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo.
 Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, vzgojiteljica, vzgojitelj oz.
osebje s COVID-19 temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se
temeljito prezrači.

