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Na podlagi Okrožnice MIZŠ z dne, 24. 8. 2021 in drugih veljavnih okrožnic, priporočil NIJZ, 
Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-
CoV-2 (Uradni list RS, št., 181/20 in 130/21), je ravnatelj zavoda sprejel naslednji  
 

PROTOKOL 
PRIHODA/ODHODA V VRTČEVSKI OBJEKT /IZVAJANJA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI / ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI, HIGIENSKIH 
UKREPOV V Vrtcu Sonček Sv. Jurij ob Ščavnici, ul Bratka Krefta 11, Videm 26 

in vrtec v šoli od 1. 9. 2021 naprej 
 

1. Protokol prihoda v vrtec/odhoda iz vrtca 
 Delovni čas vseh treh lokacij vrtca Sonček je od 5.30 ure do 16. ure. Prihod otroka v 

vrtec je najpozneje do 8. ure zjutraj. 
 Starši v vrtec vstopajo z zaščitnimi maskami in si ob vhodu na hodniku razkužijo roke. 
 Sočasna prisotnost v garderobi: 4 starši, vzdrževanje priporočene medsebojne 

razdalje. Zadrževanje v garderobi naj bo čim krajše. 
 Priporočljivo je, da v vrtec otroka pripelje oseba iz istega gospodinjstva.  
 Vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v 

vrečki) v garderobo se odlagajo tudi morebitna umazana otroška oblačila v vrečki.  
 Vsak otrok uporablja le določeno/označeno svoje mesto. 
 Pred vstopom v igralnico si otrok umije roke. 
 Starši otroka oddajo vzgojiteljici, ki ga sprejem pri vhodu igralnice. Strokovna delavka 

uporablja pri sprejemu/oddaji otroka zaščitno masko. Pred vstopom v skupne 
prostore si razkuži roke.  

 Strokovni delavci in starši pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo (1,5 - 2m). 
 Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude) je treba 

shraniti v garderobno omarico za posameznega otroka in na ležalnik za čas med 
spanjem.  

 Otrokovo morebitno odsotnost in vzrok odsotnosti v vrtcu so starši zaradi 
preprečevanja morebitnih okužb dolžni sporočiti vrtcu. 

 Morebitni drugi zunanji izvajalci/obiskovalci vstopajo v vrtec le po predhodnem 
dogovoru z vodstvom in se vpišejo v evidenco. Obvezno uporabljajo zaščitne maske 
ter si ob prihodu in odhodu razkužijo roke.  
 

2. Igralnice 
 Vstop v igralnice in umivalnice je staršem prepovedan.  
 Ob vstopu v igralnice in iz nje si strokovni delavec razkuži roke, otrok pa si pod 

nadzorom strokovne delavke umije roke. 
 Umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, 

po prihodu iz stranišča, ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja 
zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju 
drugih površin. 

 Strokovni delavci igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in 
večkrat med delom. Po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilke (Načrt 
prezračevanja). 

 V skupinah ne poteka umivanje zob in samopostrežni način prehranjevanja.  
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 Otroci ne posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem si 
osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri 
hranjenju umiti ali razkužiti roke. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki 
pri sedenju za mizo. 

 Iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače. Uporabljajo se trde igrače, ki jih je mogoče 
mokro očistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno v času počitka ali po delu), po 
čiščenju jih je potrebno dobro osušiti.  

 Skupnih igrač se ne deli med skupinami, dokler igrač ne očistimo.  
 Previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno 

uporabo in jih menjavajo za vsakega otroka.  
 Ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilka. 
 Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v 

času počitka) opravi dezinfekcija površin (kljuke, mize, stolčki, …). 
 Razdalja med ležalniki bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1, 5 m. 
 Strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask.  
 Otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo.  
 Vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robec, ki se vsakokrat zavrže, v rokav …). 
 Druženje skupin ni dovoljeno. 

  
3. Načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu  
 Delo v oddelkih poteka umirjeno, da se otroci počutijo varne. V teh razmerah je način 

dela strokovnih delavcev in pristop do otrok mnogo bolj pomemben od načrtovane 
vsebine. 

 Vzdržujemo stik z otroki, ki so v tem času v domačem varstvu. 
 V podporo otrokom in staršem pripravimo informacije o želenem in potrebnem 

vedenju za preprečevanja okužbe. Izvajamo dejavnosti s področja skrbi za zdravje tudi z 
otroki, preverimo, kako dobro otroci poznajo (razumejo) pravila, ki omogočajo njihovo 
varnost, in v kolikšni meri otroci upoštevajo pravila, ki se navezujejo na njihovo varnost. 
Otroci se navajajo na varnost pri izvajanju dejavnosti, uporabi igral in pripomočkov. 

 Pri dejavnostih, ki predstavljajo visoka varnostna tveganja, strokovni delavci predvidijo 
situacije in se šele nato odločijo za dejavnost. 

 Svetovalna delavka pripravi razvojno-preventivne aktivnosti za vse otroke, kot so npr. 
socialno in čustveno učenje, samozavedanje in samoregulacija čustev in vedenja, 
prepoznavanje čustev pri drugih in empatija. 

 Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo znotraj istega oddelka v istem 
prostoru. 

 Organiziranje dogodkov (junijsko zaključno prireditev celotnega vrtca, v katero sta 
vključeni tudi »Slovo otrok od vrtca« in razstava projektov Vrtca Sonček, ter pohode s 
starši ob zaključku šol. l. vseh skupin vrtca (od 1. do 7. skupine – po skupinah), bomo v 
času epidemioloških razmer oz. v času, ko vrtec posluje po modelu B, v ustreznih 
vremenskih pogojih in v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ, organizirali in izvajali na 
prostem.  

 Vrtec v naravi, začetno učenje plavanja se izvajata z doslednim upoštevanjem vseh 
ukrepov.  

 
4. Priporočila za uvajanje novo sprejetih otrok v vrtec 
 Strokovni delavci se s starši dogovorijo za čas prihoda v vrtec, v katerem delu dneva 



   Enota vrtec  Sonček  
 

3 

 

bodo z otrokom prisotni, koliko časa bodo v skupini ter katere dni bodo prisotni. 
Prihajanje staršev v vrtec je 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. Dosledno izvajajo vse ukrepe za 
preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2. O prisotnosti staršev je zagotovljena 
evidenca. 

 Uvajanje poteka tako, da se v oddelku, kjer se hkrati uvaja več novincev, če je le mogoče, 
otroke razporedi v več manjših skupin, ki prihajajo dnevno v različnem časovnem 
zaporedju in so prisotni le določen čas. 

 Razkuževanje in zračenje igralnice zagotovimo vedno, ko posamezna skupina otrok in 
staršev zaključi z uvajanjem. 

 Starši izvajajo vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljajo zaščitno masko ter vanje 
vstopajo v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje). Poleg vzdrževanja zadostne 
medosebne razdalje priporočamo, da starši, ki vstopajo v vrtčevski prostor, upoštevajo 
predpisani protokol oz. načrt gibanja v vrtcu, ki ga pripravi vrtec. 

 V času prisotnosti v oddelku starši skrbijo za svojega otroka. Pri tem upoštevajo 
higienska in splošna priporočila ter vzdržujejo potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, 
drugih otrok in staršev. 

 
5. Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model B-vrtec 
 Neposredne aktivnosti strokovnih delavcev v zvezi z organizacijo dela v oddelkih in 

izvajanje higienskih ukrepov potekajo v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ, dostopno na 
spletnih straneh NIJZ: https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/ 
studijskem-letu-2021/2022. V skladu z aktualnimi navodili in smernicami NIJZ starše 
seznanimo s protokoli v vrtcu oz. informacijami o želenem vedenju za preprečevanje 
okužbe (oglasna deska vrtca, spletna stran vrtca). Starši so protokole dolžni upoštevati. 

 Skupine otrok v času posebnih razmer vodi vzgojiteljica. V primeru karanten in obolevanj 
strokovnih delavcev le-ti fleksibilno prehajajo. Sodelavci v oddelku se dogovarjajo o 
načinu dela z otroki, da je le-to usklajeno. Za otrokov nemoten razvoj in tudi za zdravje 
zaposlenih je v teh okoliščinah pomembno, da se glede na možnosti zagotavlja čim večjo 
stalnost pedagoškega osebja. 

 Dejavnosti v oddelku se organizirajo po kotičkih oz. v manjših skupinah in se, kolikor je to 
mogoče, uporabljajo tudi drugi prostori vrtca, z upoštevanjem smernic NIJZ o 
nepotrebnem stiku med skupinami. Kotički so opremljeni z didaktičnimi materiali, ki se 
jih lahko pere oz. razkužuje in jih je mogoče pogosto menjati. 

 Strokovni delavci sproti spremljajo, kako otroci razumejo in upoštevajo navodila, ki 
prispevajo k ohranjanju zdravja in zagotavljanju varnosti. Otroci tudi sami razmišljajo, 
kako bi prispevali k dobremu počutju in skrbi za zdravje, za sebe in druge. 

 
6. Sanitarni prostori 
 Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x npr. v času 

počitka opravi še dezinfekcija površin (WC tipke, pipe, umivalniki, WC deske, …). 
 Na lokaciji vrtca skupine 2, 3 in 4 uporabljajo sanitarni prostor po terminskem 

usklajevanju strokovnih delavk, da ne prihaja do srečevanja otrok in strokovnih delavcev. 

https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/
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Vsaka skupina ima tudi barvno označeno, katere umivalnike katera skupina uporablja. V 
vrtcu na lokaciji Videm 26 pa imata skupini 5 in 6 vsaka svojo umivalnico in sanitarije.  

 Prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah (Načrt prezračevanja). 
 Poskrbeti je potrebni za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijska sredstva, rokavic, 

papirne galanterije, papirnatih robčkov.  
 

7. Zunanjost 
 Priporoča se čim več gibanja na svežem zraku – sprehodi, igra na ploščadi,  igra na igrišču 

– terminsko določeno kateri dan v tednu se katera skupina igra na igrišču, na igrišču sta 
lahko hkrati prisotni  dve skupini – ločimo in se dogovorimo o igralnem prostoru. Gre za  
ločeno zadrževanje skupin na zunanji površini. 

 Skupnih igral na igrišču se ne uporablja (dovoljena je uporaba igral, ampak igrala lahko 
uporablja le ena skupina). 

 Strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa, da 
se oni in otroci ne srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki 
(sprehod). 
 

8. Drugi prostori v vrtcu 
 Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno. 
 Pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med 

prehodi umivajo in razkužujejo roke ter pazijo na medsebojno priporočeno razdaljo.  
 

9. Delo logopeda in drugih zunanjih strokovnih delavcev ter dodatna strokovna pomoč 
 Logoped in drugi (zunanji) izvajalci opravljajo svoje delo ob upoštevanju vseh higienskih 

ukrepov. Predhodno razkuži površine in tudi po njegovem odhodu. 
 

10. Splošni higienski ukrepi  
Za zmanjšanje tveganja za okužbo in preprečevanje širjenja okužbe, se bodo v vrtcu izvajali 
higienski preventivni ukrepi: 

 redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo;  
 umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

ali izstopanje iz igralnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje 
stopnišča ali po dotikanju drugih površin;  

 ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;  
 izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;  
 vzdržujmo čim večjo možno medosebno razdaljo;  
 upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in 

nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);  
 odsvetujejo se zbiranja v skupinah, na celotnem območju šole;  
 zaščitne maske se uporabljajo po navodilih MIZŠ in NIJZ, glede na veljavne odloke in ta 

protokol;  
 zaposleni so seznanjeni s pravili nošenja, ter snemanja mask in sicer, da si pred uporabo, 

ter po odstranitvi maske, moramo temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati 
od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo;  

 pred odprtjem vrtca prostore temeljito prezračimo. Zračenje poteka najmanj pol ure 
pred prihodom in pol ure po odhodu otrok. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih 
prostorov/igralnice (zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo;  
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 upoštevamo priporočila NIJZ, da za preprečevanje okužbe dosledno izvajamo vse 
priporočene higienske ukrepe tudi na način upoštevamo pravila socialnega distanciranja;  

 izpolnjevanje PCT pogoja za delavce šole in zunanje obiskovalce. 
 

11. Osebni zaščitni ukrepi 
Zaščitni ukrepi zajemajo ukrepe osebne zaščite, ki jih izvajajo zaposleni samostojno in vzajemne 
zaščitne ukrepe, ki jih izvajajo zaposleni v sodelovanju in po navodilih drugih organizacij.  
NIJZ poskrbi tudi za vzpostavitev odprtega telefona za prebivalstvo, ki prebivalcem nudi 
informacije o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh. NIJZ vsa navodila in 
priporočila o nalezljivih boleznih pri ljudeh objavlja tudi na svoji spletni strani (www.nijz.si). 
 
Posebni zaščitni ukrepi  
Posebni zaščitni ukrepi so osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje in poseben 
prevoz bolnikov. 
 
Izolacija ali osamitev  
Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik ne 
sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za 
preprečevanje širjenja bolezni.  
Omejitve v času izolacije:  

 Oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma. 
 Izjema je obisk pri zdravniku. 
 Za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev. 
 Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, 

higienske pripomočke in brisače.  
 Če je možno, se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in 

kopalnico.  
 Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko v njej ni drugih članov gospodinjstva.  

Po možnosti naj vzdržuje medosebno razdaljo.  
 Bolnik naj v času izolacije počiva, naj ne izvaja težjih fizičnih aktivnosti. 
 Prejema naj zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik. 
 Zaužije naj dovolj tekočine.  
 V času izolacije ni dovoljeno sprejemati obiskov, bolnik naj se izogiba stikom z drugimi 

osebami.  
 Bolnik v času izolacije spremlja svoje zdravstveno stanje. Če se bolezen poslabša (npr. 

primer poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), se po telefonu čim 
prej posvetuje z izbranim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokliče najbližjo dežurno 
ambulanto ali 112.  

 Epidemiolog poda navodila za vse člane gospodinjstva. Po navadi so zdrave osebe, ki so 
imele tesni stik z obolelim (npr. živijo v istem gospodinjstvu), v karanteni. Zdrave osebe v 
gospodinjstvu se ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.  

 

Karantena 
Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljivih bolezni, 
omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje. Oseba mora 
ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene 
karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti 

http://www.nijz.si/
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rok, zračenja prostorov ipd. Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako naj 
ravnajo.  
Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu in/ali učitelju v oddelku, se predlaga karanteno 
na domu za vse učence in učitelje iz oddelka, ki niso precepljeni.  
Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu/učitelju, ki so bili v isti učilnici več kot 15 minut 
(druga in tretja triada), se predlaga karanteno na domu za vse učence/učitelje, ki so bili v tem 
prostoru in niso cepljeni.  
Ukrepi se spreminjajo/dopolnjujejo glede na vedno nova, aktualna priporočila MIZŠ in NIJZ.  
Omejitve v času karantene  
V skladu z navodili oseba v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedla. Z 
drugimi osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra.  
Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in 
higienske pripomočke. Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena 
karantena, ni odvzeta svoboda gibanja.  
Če otrokom ni bila odrejena karantena, lahko obiskujejo vrtec. V vrtec naj jih pripelje odrasla 
oseba, ki ni v karanteni.  
Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od otroka in preostalih članov družine. 
Oseba, ki je v karanteni, kot tudi druge osebe istega gospodinjstva, naj spremljajo svoje 
zdravstveno stanje in ob pojavu znakov akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni 
znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugih bolezenskih znakov čim prej pokličejo izbranega 
ali dežurnega zdravnika. Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli s COVID-19, se zdrave osebe 
v gospodinjstvu ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik. 
 
Karantena skupine otrok 
Če je v skupini ali oddelku vrtca potrjena okužba z novim koronavirusom pri otroku ali  
zaposlenih, epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za ljudi, 
ki so imeli tesne stike z bolnikom, predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu. V 
celotnem obdobju trajanja karantene otrok ne sme zapuščati bivališča. V tem času je treba 
upoštevati priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu.  
 

12. Organizacija prehrane v vrtcu  
Časovni režim in organizacija vseh ponujenih obrokov se prilagodi vzgojno-izobraževalnemu 

procesu ter izvajanju higienskega režima.  

Ravnanje z živili poteka v skladu s sistemom HACCP. Jedilniki so lahko enostavnejši.  

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, 

 v razdelilni kuhinji – vrtec Videm 26 se dnevno 2x razkužujejo transportne posode,  

 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). 

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. 
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13. Govorilne ure in roditeljski sestanki  
 Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v vrtcu in na daljavo. Udeleženci morajo 

v zgradbi vrtca izpolnjevati PCT pogoj.  
 

14. Pravila ravnanja ob zaznani okužbi v zavodu  

 V vrtec prihajajo samo otroci, ki ne kažejo kakršnihkoli bolezenskih znakov. 

 V primeru pojava vročine ali drugih akutnih znakov okužbe dihal se otroka takoj 

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

starše. Osebje, ki je v stiku z obolelim otrokom, naj nosi masko in upošteva navodila o 

medsebojni razdalji in higieni rok.  

 Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka ali dežurnim 
zdravnikom in zdravnik se odloči glede testiranja na COVID-19.  

 Če je izvid testa negativen, dobi otrok navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika 
in preiskava na COVID-19 je zaključena.  

 Če je pri otroku potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz 
laboratorija oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik otroka.  

 V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo.  
 V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ in vodstvo vrtca. 
 Po potrebi se vključi zdravstvena inšpekcija in drugi.  
 Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v 

stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd.  
 O epidemioloških ukrepih v vrtcu se vodstvo vrtca posvetuje z regijskim 

epidemiologom.  
 Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok c s COVID-19, se temeljito očisti, izvede 

dezinfekcijo in temeljito prezrači.  
 

15. Protokol ravnaj, ko delavec v vrtcu kaže znake okužbe z COVID 19 

 Delavec se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika.  
 V primeru, da je oseba COVID-19 pozitivna, izbrani zdravnik oziroma laboratorij o tem 

obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo.  
 V primeru, če ravnatelja opozori delavec, da obstaja sum ali je test potrdil COVID-19 

pri njemu oz. pri članu njegove družine/gospodinjstva, se ravnatelj o nadaljnjih 
ukrepih posvetuje z regijskim epidemiologom.  

 V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri delavcu ravnatelj preko aplikacije obvesti 
MIZŠ. 

 Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli delavec s COVID-19, se temeljito očisti, izvede 
dezinfekcijo in temeljito prezrači.  

 

16. Seznanitev staršev/zaposlenih 
S tem protokolom se seznanijo starši in vsi zaposleni zavoda. Protokol sprejme ravnatelj 
zavoda in se po sprejetju objavi na spletni strani zavoda. 
 
 
Sveti Jurij ob Ščavnici, 31. 8. 2021     Ravnatelj zavoda: 

Marko Kraner mag. manag. prof 
 


