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NAVODILA 

ZA STARŠE OB PRIHODU IN ODHODU IZ VRTCA V ČASU COVID-19 

 

V skladu s Higienskimi priporočili za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih 

je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),  je Vrtec Murska Sobota pripravil naslednja 

navodila za starše, ki ste jih starši dolžni upoštevati. 

 

OSNOVNO VODILO JE, DA PRIHAJAJO V VRTEC LE ZDRAVI OTROCI IN NJIHOVI 

SPREMLJEVALCI. 

 

PRIHOD V VRTEC in ODHOD IZ VRTCA 

 

Otroka naj pripelje v vrtec zdrava odrasla oseba iz istega gospodinjstva. Če je možno, naj bo to 

ista oseba. Za prihod do vrtca se odsvetuje uporaba javnega prevoza. 

 

V vrtec vstopajte le, če ste zdravi in niste bili v stiku z osebo okuženo s SARS-CoV-2 oz. osebo 

z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samoizolacijo. Ne vstopajte, če kažete znake okužbe. 

 

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) izjemoma ni potreben pri prihodu otrok v vrtec in 

odhodu iz vrtca, za vse druge prihode staršev v vrtec (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, 

na pogovorne ure, roditeljske sestanke …) je obvezen.  

 

V vrtcu se zadržujte čim krajši čas.    

 

Vrtec zapustite po najkrajši možni poti. 

 

V igralnico ne vstopajte. Otroka takoj oddajte oziroma prevzemite.  Na vratih se ne zadržujte, 

vprašanja in dileme s strokovnimi delavci rešujte preko sporočil na eAsistentu ali preko 

telefona. 

 

Držite se ur prihoda/odhoda otrok, ki ste jih javili strokovnim delavcem v oddelku. V primeru 

sprememb pa le-te pravočasno sporočite.  

 

Ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca, starši z otrokom vzdržujte potrebno razdaljo (1,5 – 2m) 

do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev.  

 

Starši in drugi obiskovalci ob vstopu v vrtec obvezno, pravilno in dosledno uporabljajo zaščitno 

masko in si ob vstopu ter izstopu razkužite roke.  
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Otrok si po preobuvanju in oblačenju umije roke z milom in toplo vodo. Za otroke od 1 do 3 let 

bodo za umivanje rok poskrbele strokovne delavke. Priporočamo, da si otroci ne razkužujejo 

rok z razkužilom. 

 

V kolikor je v garderobi več staršev, počakajte na razdalji. 

 

Otroci naj od doma ne prinašajo igrač in knjig. »Ninico« in dudo prinesejo v plastični vrečki, v 

nahrbtniku oz. torbi, ki jo ima otrok s seboj. Da je otrok prinesel »ninico« in dudo, starši 

obvestite vzgojitelje. 

 

Zaradi intenzivnejšega zračenja naj imajo otroci s seboj dodatna oblačila. Ostala rezervna 

oblačila za otroka prinesete kot običajno. S seboj imejte plastično vrečko za umazana in mokra 

oblačila. 

 

V kolikor se bodo v času bivanja pri otroku pojavili kakršnikoli bolezenski znaki, vas bomo 

takoj obvestili. Po otroka ste dolžni priti v najkrajšem možnem času. V primeru suma na okužbo 

s COVID-19, se otroka izolira v zato namenjen prostor, kjer počaka starše. 

 

Starši ste dolžni obvestiti vrtec ob morebitni odrejeni izolaciji ob pozitivnem testu na COVID-

19 ali odrejeni karanteni pri otroku ali katerem drugem družinskem članu, s katerim je bil otrok 

v tesnem stiku. Na osnovi teh podatkov se odreja karantena oddelkov in se spremlja 

epidemiološka situacija v vrtcu. Epidemiološka služba na osnovi vseh podatkov  napravi tudi 

oceno tveganja in priporoči dodatne ukrepe. 

 

V celotnem obdobju trajanja karantene, otrok ne sme obiskovati vrtec. V tem času je potrebno 

upoštevati priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu, ki so 

objavljena na spletni strani NIJZ.  

 

UVAJANJE NOVINCEV  

 

Ob uvajanju otroka je lahko prisoten le eden izmed staršev. 

 

Starši novincev se individualno dogovorite s strokovnimi delavci za čas prihoda in odhoda v 

vrtec, v katerem delu dneva boste z otrokom prisotni, koliko časa boste v skupini ter katere dni 

boste prisotni. Prihajanje staršev v vrtec naj bo načrtovano. Prisotnost staršev je možna pod 

pogojem, da so starši in otroci zdravi, brez enega ali več naštetih znakov in simptomov 

(povišana 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 SARS-CoV-2.  
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Dosledno se morajo upoštevati vsi ukrepi za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2. V 

skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in 

izobraževanju pri uvajanju otroka v vrtec velja pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 

 

Starši morate uporabljati zaščitno masko, izvajati higieno rok, pred vstopom v igralnico si preko 

obuvala nadenite zaščitno prevleko za obuvala, ki jo dobite pri vzgojnem osebju in jih za čas 

uvajanja puščajte v vrtcu.  

 

O prisotnosti staršev se vodi evidenca. 

 

Kolikor se da, ostajajte na enem mestu – sedite na določenem stolu in se izogibajte stikov z 

drugimi otroki, starši in vzgojnim osebjem. 

 

V oddelku, kjer se hkrati uvaja več novincev, če je le mogoče, se otroke uvaja v več manjših 

skupinah.  

 

STIK Z UPRAVO 

 

Vse kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e-naslovov. V kolikor to ni mogoče, svoj 

prihod v vrtec najavite po telefonu in v vrtec vstopajte le v času uradnih ur. 

 

 

 

 

Ukrepi se lahko glede na epidemiološko sliko spreminjajo.  

 

 

 

                                                                                                        Borut Anželj, 

                                                                                              ravnatelj Vrtca Murska Sobota 

 


