
 

 

 
 
 

 
Spoštovani starši, 
 
skadno z navodili in priporočili, ki smo jih prejeli od pristojnega ministrstva, NIJZ in Zavoda za šolstvo, smo pripravili 
podrobnejša navodila, ki vam jih posredujem v nadaljevanju. 
 
Prostori 
Dejavnost bomo izvajali v istih igralnicah, kot smo jih pred  uvedbo izrednih razmer, in sicer 8 v Vrtcu Cepetavček in 
3 v enoti Polonca. Strokovne delavke so uredile vse prostore in jih prilagodile navodilom NIJZ ter Zavoda RS za 
šolstvo, čistilke pa so vse prostore temeljito očistile in razkužile. 
 
Prihod v vrtec 
Otroka naj pripelje in odpelje ena zdrava oseba iz istega gospodinjstva, ki naj bo, če je le mogoče, stalna. V vrtec 
vstopajte samo zdravi otroci in starši. V tem času ni primerno, da vrtec obiskujejo otroci, ki so prehlajeni (imajo 
izcedek iz nosu, kašljajo, kihajo …) ali imajo kakšna druga obolenja. Starši ob prvem prihodu in po počitniški ali drugi 
odsotnosti v vrtec prvi dan prinesete podpisano izjavo staršev (priloga 3, Izjava staršev v Higienskih priporočil NIJZ) 
in jo ob predaji otroka izročite strokovni delavki oddelka.  

Otroci, ki so potovali v druge države, naj po vrnitvi ostanejo še nekaj dni doma. Prav tako naj ostanejo 
doma vsi otroci, ki so bili poslani na testiranje za okužbo covid-19 in tudi v primeru, ko so bili na testiranje 
poslani njihovi družinski člani. Doma ostanete do rezultata testiranja. V nadaljevanju se ravnate po navodilih 
zdravnika. 

 
Vrtec Cepetavček 
Vsi otroci morajo priti v vrtec do 8.00. Otroci, ki prvič prihajajo v vrtec (novinci), pridejo prve dni po dogovoru z 
vzgojiteljico. Vsi starši skupaj z otroki vstopate na spodnji vhod vrtca. Zunaj so narisane črte z razmikom 1,5m, ki 
vam omogočajo, da pred vstopom vzdržujete priporočeno medsebojno razdaljo. Starši morate obvezno nositi 
zaščitno masko. Ob vstopu si boste razkužili roke. Izpolnjeno Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec boste 
oddali strokovni delavki v skupini. Otroka pospremite do garderobe njegove skupine, mu pomagajte, da se 
preobleče in preobuje in pospremite do vhodnih vrat igralnice. V igralnico ne vstopajte.  
 
Po oddaji otroka odidite v smeri talnih oznak skozi zgornji izhod.  
 
Če imate enega otroka v vrtcu in enega v šoli, vstopate v vrtec po protokolu za vrtec, v šolo pa po protokolu za šolo. 
Vstop v šolo je samo na glavnem vhodu v šolo. Dostop do učilnic 1. triade iz vrtca ne bo mogoč. 
 
Prosimo vas, da starši dosledno upoštevate navodilo, da vstopate pri spodnjem vhodu in izstopate pri zgornjem. 
 

Staršem otrok vrtca  
  
 
  
 
 

Zadeva:  Obvestilo pred vključitvijo v vrtec  
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Enota Polonca 
Vstop v enoto Polonca je samo eden, zato boste skozi njega tudi izstopali. Ob vstopu si razkužite roke in oddajte 
otroka po enakem postopku kot je opisan zgoraj. Prav tako je za starše obvezna zaščitna maska. Pri prihodu in 
odhodu upoštevajte priporočeno medsebojno razdaljo, da v hodniku ne bo prihajalo do tesnih stikov. 
 
Igralnica 
Igralnica je urejena tako, da so upoštevana priporočila NIJZ in Zavoda RS za šolstvo. V vsaki igralnici je poskrbljeno 
za zadostno količino razkužila, rokavic in ves potrebni material za izvajanje higiene kašlja in rok. Če bodo otroci na 
prostem, bomo poskrbeli, da ne bo prihajalo do druženja med skupinami. Glede na vreme bomo poskrbeli, da bodo 
čim več zunaj, zato vas prosimo, da otroci s sabo prinesejo kape za zaščito pred soncem in sončna očala, po lastni 
presoji jih doma zaščitite pred klopi in komarji. 
 
V igralnicah bomo skrbeli za pogosto naravno izmenjavo zraka. Klimati bodo izključeni in ne bo prisilne izmenjave 
zraka. Klimatske naprave bodo uporabljene po potrebi in v času, ko v prostoru ne bo otrok. 
 
 
Nošenje osebnih stavri 
Otroci v vrtec ne nosijo svojih igrač, knjig. Izjema so dude in ninice, ki jih otroci porebujejo za spanje, te  
pustite v podpisani vrečki v garderobi na otrokovem zanku.  
 
Prehrana 
Otroci bodo imeli prehrano zagotovljeno v enakem obsegu kot pred izrednimi ukrepi. Sadno malico in druge obroke 
bodo imeli servirane tako, da se bodo dotikali samo svojega obroka in bomo izvajali vse potrebne higienske ukrepe, 
da ne bo prihajalo do možnosti prenosa okužb. 
 
Spanje 
Vsa posteljnina in ležalniki so sveže oprani in razkuženi. Postavljeni bodo tako, da bo čim manjša možnost prenosa 
okužb. Dnevno bomo skrbeli za čistočo in razkuževanje. 
 
Odhod domov 
Starši ali skrbniki po otroke pridete na enak način kot zjutraj. Vstopite pri spodnjem vhodu. V predprostoru si razkužite 
roke, počakajte otroka pred igralnico, mu pomagajte, da se obuje in obleče in odidite v smeri talnih oznak. Skrbite, 
da bo med oblačenjem in obuvanjem med starši priporočena razdalja. Tudi pri prevzemu otroka morate starši 
obvezno uporabljati zaščitno masko. Prosimo, da se ne zadržujete v prostorih vrtca in da ne uporabljate igral. 
 
 
Ostalo 
Vsa navodila za delo, higiene rok in kašlja in ostala navodila bodo otroci in starši dobili od vzgojiteljic, ki vodijo 
skupine. Infomacije o posameznem otroku dajejo vzgojiteljice, prav tako gre vsa komunikacija v zvezi z delom v 
skupinah preko vzgojiteljic. V primeru nejasnosti in vprašanj se obrnite na vzgojiteljice, svetovalno službo ali vodstvo 
vrtca. 
 

 
 
Lepo vas pozdravljamo in želimo veliko zdravja. 
 
         Ravnatelj 

Danijel Brezovar 
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