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Spoštovani starši oziroma skrbniki,
v nadaljevanju navajamo nekaj ukrepov, ki se tičejo Vašega gibanja v vrtcu. Prosimo
Vas, da jih za zagotavljanje varnosti Vas in Vašega otroka ter vseh zaposlenih vrtca
upoštevate. Potrebno bo nekaj prilagoditve z naše in vaše strani, za kar se vam že
vnaprej zahvaljujemo.
VSTOP V VRTEC JE MOŽEN SAMO OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJIH
UKREPOV:
1. Obvezna je uporaba zaščitne maske za starša oz. spremljevalca otroka.
2. Pred vstopom in izstopom iz vrtca si ustrezno razkužite roke.
3. Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in
staršev.
4. VHOD ZA STARŠE OTROK 1. STAROSTNEGA OBDOBJA (METULJČKE, LUNICE,
PALČKE IN ŠKRATE) BO SAMO S ŠOLSKE STRANI (VHOD 1) z naslednjim
postopkom:

-

Po najavi prihoda/odhoda po domofonu, pospremite otroka v garderobo, kjer ga
slečete in preobujete.
Vzgojiteljica bo otroka prevzela/oddala v garderobi. Da bo zagotovljena varnostna
razdalja bo lahko v garderobi samo en starš.
Ko bo starš pred vami otroka oddal/ prevzel in odšel iz garderobe, bo lahko vstopil
naslednji starš.

5. VHOD ZA OTROKE 2. STAROSTNEGA OBDOBJA (ZVEZDICE, MEHURČKE,
OBLAČKE, SONČKE) BO SAMO S STRANI MERKATORJA (VHOD 2) z naslednjim
postopkom:

-

-

Po najavi starša po domofonu otroci v vrtec vstopijo sami. Vzgojitelj /ica bo otroka
sprejel/a na hodniku pred stopniščem in ga pospremil/a do garderobe, kjer se otrok
preobuje in sleče vrhnja oblačila.
Po vstopu v igralnico si najprej umije roke z milom in toplo vodo.
Ko pridete po otroka, se najavite po domofonu in ga počakate pred vhodom v vrtec,
kjer vam ga preda vzgojitelj/ ica.
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6. Otroci ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude in podobno) je
potrebno shraniti za posameznega otroka za čas med spanjem (uporabite plastično
vrečko).
7. Rezervna oblačila za otroka prinesite s seboj kot običajno v plastični vrečki.
8. Zadrževanje staršev oz. spremljevalcev otrok v vrtcu ni dovoljeno. Prav tako ni
dovoljeno zadrževanje staršev in otrok na zunanjih površinah vrtca.
9. Vsi pogovori z vzgojiteljico vašega otroka naj se po možnosti opravijo po telefonu ali
elektronski pošti.
10. V primeru, da otrok zboli, je nahoden ali ima izcedek iz nosu, kašlja in /ali dobi vročino
ter druge znake akutne okužbe dihal, ga bomo izolirali v poseben prostor. O obolelosti
otroka vas bomo obvestili in vas prosili, da pridete ponj v najkrajšem možnem času. Ob
potrjeni nalezljivi bolezni vrtec o tem obvestite. V primeru potrjenega COVID-19 bo
vrtec obvestil NIJZ, ki bo vodil epidemiološko preiskavo.
Kljub razmeram, ki so trenutno del našega vsakdana, se bomo strokovni delavci vrtca
potrudili, da se bodo naši malčki v vrtcu počutili varno, sprejeto in sproščeno.

