
 

SPREJETI PROTOKOLI RAVNANJ VSEH UDELEŽENCEV VRTCA V 

ČASU POSEBNIH RAZMER (COVID-19) V SKLADU S HIGIENSKIMI 

PRIPOROČILI ZA IZVAJANJE PREDŠOLSKE VZGOJE ZA 

LOKACIJO VRTCA SONČEK 

 

1. Načrt za rutino umivanja rok za otroke in zaposlene 

 

Delavci vrtca:  

- razkuževanje rok ob prihodu v vrtec, 

- umivanje rok pred in po deljenju hrane, 

- umivanje rok po uporabi sanitarij, 

- umivanje rok pred in po menjavi plenic (oz. uporaba rokavic za enkratno 

uporabo), 

- umivanje rok po vrnitvi v igralnico iz drugih prostorov in zunanjih 

površin, 

- umivanje rok po sprejemu otroka in oddajanju otroka staršem, 

- umivanje rok po vsakem prijemanju kljuk ob vstopu v igralnico, 

- umivanje rok po morebitnem nudenju pomoči pri hranjenju, 

- umivanje rok pred in po hranjenju, 

- po potrebi večkrat dnevno temeljito umivanje rok in večkrat dnevno 

razkuževanje rok,  

- umivanje rok pri odhodu z delovnega mesta. 

 

Starši:  

- razkuževanje rok pred vstopom v vrtec. 

 

Otroci 

- umivanje rok ob prihodu v vrtec (jaslice) oz. pred vstopom v igralnico 

(skupina II in III)- po preoblačenju in preobuvanju, 

- umivanje rok pred in po hranjenju, 

- umivanje rok po vrnitvi iz zunanjih površin, 

- umivanje rok po uporabi sanitarij, 

- po potrebi večkrat dnevno temeljito umivanje rok. 

 

2. Načrt za vzpostavitev in organizacijo skupin 

 

- starše se kontaktira (ustno ali pisno) in zbere prijave o potrebi po vključitvi 

v vrtec (do 31.5., v nadaljevanju v skladu z navodili MIZŠ) 



 

- starši navedejo tudi uro prihoda in odhoda otroka iz vrtca, kar so ob  

vključitvi otroka v vrtec tudi dolžni upoštevati, 

- od staršev takoj kot je možno (najpozneje prvi dan vključitve) pridobimo 

podpisano pisno prijavo za vključitev v vrtec, 

- na dan prihoda v vrtec starši oddajo podpisano Izjavo staršev pred vstopom 

otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, 

- na podlagi pravočasno prijavljenih otrok se v skladu s priporočili NIJZ in 

MIZŠ ter organizacijskimi možnostmi vrtca za vnaprej določeno obdobje 

14-ih dni oblikujejo stalne skupine otrok (glede na 1. in 2. starostno 

obdobje) in določijo strokovne delavke, ki vodijo posamezno skupino 

otrok. 

 

3. Načrt za prihajanje in odhajanje v vrtec in iz vrtca 

 

VHOD 1 (skupina 1) 

a) Prihodi v vrtec  

 

- staršem je dovoljen vstop v garderobo vrtca skupaj z otrokom – vstop v 

igralnico ni dovoljen, 

- za starše je obvezna uporaba zaščitne maske, 

- v garderobi sta istočasno lahko  prisotni le ena odrasla oseba in otrok, 

- ob vstopu v vrtec si starši razkužijo roke, otroci si pred vstopom v igralnico 

umijejo roke,  

- starši pred vstopom v vrtec med sabo vzdržujejo priporočeno medsebojno 

razdaljo (v primeru istočasnega prihoda), 

- starši vzdržujejo priporočljivo razdaljo do vzgojiteljice in  drugih otrok, 

- priporočljivo je, da v vrtec otroka pripelje oseba iz istega gospodinjstva, 

- prinašanje igrač ali drugih osebnih predmetov v vrtec ni dovoljeno, 

- gibanje v vrtcu je omejeno: vstop je dovoljen samo v garderobo, 

- prihod v vrtec najpozneje do 8.00 ure – sprejemanje otrok po tej uri ne bo 

več možno. 

- otrokovo morebitno odsotnost in vzrok odsotnosti v vrtcu so starši 

zaradi preprečevanja morebitnih okužb dolžni sporočiti vrtcu,  

- starši so dolžni upoštevati uro prihoda, ki so jo navedli ob prijavi otroka v 

vrtec. 

 

b) Odhodi iz vrtca  

 

- staršem vstop v igralnico ni dovoljen, 



 

- starši potrkajo in počakajo pred vrati, da se jim preda otroka, 

- priporočamo, da se starši izogibajo prijemanju kljuke in drugemu 

nepotrebnemu dotikanju površin, 

- v garderobi sta istočasno lahko prisotni le ena odrasla oseba in otrok, 

- priporoča se, da po otroka prihaja oseba iz istega gospodinjstva, 

- starši so dolžni upoštevati uro odhoda, ki so jo navedli ob prijavi otroka. 

 

VHOD 2 (skupina 2 in skupina 3) 

c) Prihodi v vrtec  

 

- staršem je dovoljen vstop v garderobo vrtca skupaj z otrokom – vstop v 

igralnico ni dovoljen, 

- v garderobi vrtca sta istočasno lahko prisotna dva starša in otroka, pri 

čemer morajo upoštevati priporočeno varno medsebojno razdaljo, 

- za starše je obvezna uporaba zaščitne maske, 

- ob vstopu v vrtec si starši razkužijo roke, otroci si ob vstopu v igralnico 

umijejo roke,  

- starši pred vstopom v vrtec med sabo vzdržujejo priporočeno medsebojno 

razdaljo (v primeru istočasnega prihoda), 

- starši vzdržujejo priporočljivo razdaljo do vzgojiteljice in  drugih otrok, 

- priporočljivo je, da v vrtec otroka pripelje oseba iz istega gospodinjstva, 

- prinašanje igrač ali drugih osebnih predmetov v vrtec ni dovoljeno, 

- gibanje v vrtcu je omejeno: vstop je dovoljen samo v garderobo, 

- prihod v vrtec najpozneje do 8.00 ure – sprejemanje otrok po tej uri ne bo 

več možno. 

- otrokovo morebitno odsotnost in vzrok odsotnosti v vrtcu so starši 

zaradi preprečevanja morebitnih okužb dolžni sporočiti vrtcu,  

- starši so dolžni upoštevati uro prihoda, ki so jo navedli ob prijavi otroka v 

vrtec. 

 

d) Odhodi iz vrtca 

 

- staršem vstop v igralnico ni dovoljen, 

- starši potrkajo in počakajo pred vrati, da se jim preda otroka, 

- priporočamo, da se starši izogibajo  prijemanju kljuke in drugemu 

nepotrebnemu dotikanju površin, 

- v garderobi sta istočasno lahko prisotni le 2 odrasli osebi in otroka,pri 

čemer morajo upoštevati medsebojno razdaljo, 

- priporoča se, da po otroka prihaja oseba iz istega gospodinjstva, 



 

- starši so dolžni upoštevati uro odhoda, ki so jo navedli ob prijavi otroka. 

 

4. Načrt za izvajanje počitka 

 

- otroški ležalniki v skupini so razporejeni tako, da je med njimi zagotovljena 

priporočena razdalja 1,5m - 2 m, 

- vsak otrok v posamezni skupini uporablja vedno isti ležalnik. 

 

5. Uporaba sanitarnih prostorov  

 

- Skupina 1 ima lastno umivalnico in sanitarije, 

- Skupina 2 se umiva v  igralnici in ne uporablja skupnih sanitarij- 

uporablja kahlice, ki se jih po vsaki uporabi ustrezno razkuži, 

- Skupina 3 se umiva v igralnici in uporablja skupne sanitarije, pri čemer so 

lahko v sanitarnem prostoru istočasno prisotni trije otroci. 

 

 

 

 

6. Uporaba zaščitnih sredstev 

 

- zaposleni v vrtcu uporablja masko ob vsakem izhodu iz igralnice (v 

zaprtem prostoru), ob medsebojnem srečevanju s sodelavci in s starši otrok, 

- vzgojiteljica uporablja rokavice za enkratno uporabo pri previjanju otroka, 

- za ustrezno razkuževanje  previjalnih miz in drugih površin zaposleni 

uporabljajo sredstva za razkuževanje površin, 

- za razkuževanje rok so ob vstopu v vrtec in v notranjih prostorih vrtca 

nameščene avtomatske naprave za razkuževanje. 

 

7. Organizacija prehrane 

 

a) Časovna organizacija 

 

- Zajtrk: 8.00 – 8.30 

- Sadna malica: 9.30 

- Kosilo: 11.00, 

- Popoldanska malica:14.00 

 

b) Prenos hrane iz kuhinje in deljenje hrane 



 

 

- strokovna delavka pri dostavi hrane v skupino uporablja zaščitno masko,  

- vsaka skupina ima lastni voziček, na katerem se dostavi hrano, 

- pri dostavi hrane v skupino se poskrbi za čim manj stikov z osebjem izven 

skupine, 

- jed/živila so pri tem zaščitena s folijo ali pokrovko, 

- pri hranjenju se otrokom onemogoči lastno poseganje po živilih, 

- hrano otrokom razdeli vzgojiteljica oz. je le-ta že pripravljena 

enoporcijsko (malica), 

 

c) Higiena med in po hranjenju 

 

- Otroci in vzgojiteljice si temeljito umijejo roke pred in po hranjenjem, 

- v primeru nudenja pomoči pri hranjenju se poskrbi za vmesno temeljito 

čiščenje rok. 

 

8. Oprema in označevanje prostorov 

 

- vsa odvečna oprema (mize, stoli,…) je odstranjena iz igralnic, 

- skupne igrače se ne delijo med vzgojnimi skupinami, pred se jih ustrezno 

očisti oziroma razkuži, 

- uporabljajo se samo igrače, ki so pralne oziroma didaktična oprema, ki se 

jo lahko opere z detergentom in vodo ter posuši, 

- na vhodnih vratih vrtca so nameščene pomembne označbe glede 

ustreznega ravnanja ob vstopu v vrtec. 

 

9. Uporaba oziroma organizacija zunanjega prostora 

 

- razmejitev razpoložljive zunanje površine na tri dele (asflatni plato pred 

vrtcem, zelenica ob vrtcu in zelenica s podestom za vrtcem), 

- pri načrtovanju dejavnosti na prostem vzgojiteljice upoštevajo dogovorjeno 

časovno organizacijo izhodov, da se čimbolj prepreči stike med skupinami 

in otroki – tako v garderobi kot na prostem, 

- čas, ki ga otroci preživljajo zunaj, se podaljša v največji možni meri, 

-  uporaba skupnih igral ni dovoljena. 

 

10.  Zdravje otrok v vrtcu in ravnanje v primeru suma na COVID-19 v vrtcu 

 

- v vrtec prihajajo samo otroci, ki ne kažejo kakršnihkoli bolezenskih 

znakov, 



 

- v primeru pojava vročine ali drugih aktutnih znakov okužbe dihal se otroka 

takoj izolira v ločeni prostor (pedagoška soba), se mu nadene masko in 

nemudoma obvesti starše, 

- starši so dolžni vrtec obvestiti v primeru, če je pri otroku potrjena okužba s 

COVID-19, o čemer vrtec nemudoma obvesti NIJZ, le-ta pa sproži 

epidemiološko raziskavo. 

- Tudi vzgojiteljica z omenjenimi znaki se nemudoma umakne z delovnega 

mesta in v primeru okužbe o tem obvesti delodajalca. Ta o tem nemudoma 

obvesti NIJZ, ki sproži epidemiološko preiskavo. 

- prostore vrtca se v primeru okužbe temeljito očisti in izvede dezinfekcijo.  

 

 

11.  Izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa 

 

- izvedba Kurikuluma za vrtce je fleksibilna in prilagojen trenutnemu stanju 

v posameznem oddelku in potrebam otrok, 

- odpiralni čas vrtca se prilagodi glede na podatke o uri prihoda in odhoda iz 

vrtca, pridobljene od staršev, ki so prijavili otroka za vključitev v vrtec, 

- v času do 31.5.2020 je odpiralni čas vrtca sledeč: od 6.00 do 16.00  

- ob jutranjem času od 6.00 do 7.00 in popoldanskem času od 15.00 do 16.00 

se po potrebi oz. v primeru manjšega števila otrok združuje otroke, pri 

čemer se zagotavlja vzdrževanje ustrezne medsebojne razdalje. 

 

 

Datum: 13.5.2020                                                                                           

Ravnatelj: 

Marko Kraner, mag. manag., prof. 
 


