
Spoštovani, 

pošiljamo vam obvestilo in protokol ravnanja ob ponovni vključitvi otroka v vrtec.  

Večinoma se bodo otroci vrnili v matično skupino, le otroci iz skupine Klobučki bodo od 1. 6. dalje 
nameščeni v enoti Mavrica, v skupino Sončki.  

Vsi otroci enote Mavrica, ki so bili zadnjih 14 dni začasno nameščeni v enoti Vetrnica, se vračajo v svojo 
enoto. 

PROTOKOL RAVNANJA 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSOV 

V vrtec lahko pripeljete le zdravega otroka.  

V primeru bolezni ali druge odsotnosti otroka, vas prosimo, da nas o tem obvestite na telefonsko 
številko 05 721 24 90. 

Starše, ki še niso oddali izjave o zdravstvenem stanju otroka prosimo, da izjavo prinesejo v ponedeljek s 
seboj in jo predajo strokovni delavki. Brez popisane izjave, ne smemo sprejeti otroka v vrtec. 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSOV: 

 V vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci, zdravih staršev. 
 Vzdrževanje primerne razdalje do drugih ljudi 1,5 – 2 m. 
 Redno in temeljito umivanje rok z milom. Kjer to ni možno, si je roke potrebno razkužiti (ob 

prihodu v vrtec in od odhodu iz vrtca). 
 Izogibanje dotikanju obraza z umazanimi rokami. 
 Ob vstopu v prostore vrtca je potrebno nositi zaščitno masko. 
 Skrbimo za ustrezno higieno kašljanja in kihanja (v zgornji del rokava ali v robec za enkratno 

uporabo). 
 Uporaba igral pred vrtcem je dovoljena le v dopoldanskem času – razpored po oddelkih. 

Obravnava primera s sumom na COVID-19 

Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, smo ga dolžni takoj izolirati v 
posebnem prostoru. O bolezni moramo nemudoma obvestiti starše ali skrbnike. Če je nato pri 
otroku potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite vrtec. 

Za obdobje postopnega odpiranja vrtcev bodo veljali strogi higienski ukrepi. Z organizacijo skupin smo 
morali zagotoviti, da se otroci, ki bodo obiskovali vrtec, ne bodo družili z otroki drugih skupin. S tem naj 
bi, po priporočilih, zamejili poti širjena okužbe, če bi do nje prišlo v našem vrtcu. 

Potrebno se je zavedati, da je čas, ki so ga otroci preživeli doma in drugačni pogoji bivanja, ki nas po 
ponovnem odprtju vrtca čakajo, zahteva od nas odraslih, da smo do otrok razumevajoči, potrpežljivi in 
jim nudimo ustrezno čustveno socialno podporo.  

V prihodnjem tednu ali dveh nas čaka ponovno uvajalno obdobje. Ki bo tokrat nekoliko drugačno, saj 
ne bomo mogli otroku omogočiti bližine staršev. Za potrebe otrok bodo morale, po sprejetju v igralnico, 
v polni meri poskrbeti strokovne delavke. Želimo si, da bo ta prehod za otroke in starše čim manj 
stresen. 



Prosimo, da s celotnim protokolom, vključno z imenom skupine, seznanite osebo, ki bo vozila/prihajala 
po otroka v vrtec. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi pomagali vašemu otroku, da se bo uspešno 
vključil v vrtec. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in ustrezno odzivnost v času zbiranja podatkov ter vas prosimo za 
strpnost v času prihoda v vrtec. V primeru, da pride do zapletov nas pokličite na tel. št. 05 721 24 90. 

Prihod v vrtec in odhod otroka iz vrtca 

V vrtec lahko vstopajo le otroci in zaposleni. 

Prosimo, da otroka pripelje in ga pride iskat ena oseba iz gospodinjstva, v katerem otrok živi.  

Otroka boste predali na vhodu vrtca strokovni delavki. Enako bo ob odhodu domov – otroka boste 
prevzeli na vratih, kjer ga boste oddali. Starši/skrbniki ne bodo smeli vstopati v prostore vrtca, razen v 
nujnih primerih. Takrat bodo morali obvezno nositi zaščitno masko in si na vhodu razkužiti roke. 

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe, bodo otroci ves čas bivanja v v vrtcu nameščeni znotraj iste 
igralnice – prehodov otrok med skupinami (združevanja v jutranjem in popoldanskem času) še vedno ne 
bo.  Vsaka skupina bo imela svoj obratovalni čas (naveden v spodnjih tabelah). Starši ste na prijavi 
navedli uro prihoda v vrtec in odhoda otroka iz vrtca. Prosimo vas, da se držite ur, ki ste jih zapisali v 
prijavo oz. da pridete do 5 min. prej.  

Obveščamo vas, da bo lahko prihajalo do čakalnih vrst pred vhodi v igralnico (enota Vetrnica) oz. na 
vhodu v vrtec (Enota Mavrica). Za orientacijo vam sporočamo, da bo v vrtec Mavrica dnevno vstopalo 
približno 50 otrok skozi glavni vhod.  

Predlagamo, da načrtujete uro prihoda v vrtec upoštevaje čas, ki bi ga potrebovali za oddajo otroka 
strokovni delavki, da boste pravočasno prišli na delo.  

Vhodi v vrtec bodo zjutraj odprti le do 7:45, potem bomo vse vhode zaklenili. Strokovne delavke bodo 
morale pripraviti otroke na zajtrk, zato po tem času ne bodo več zmogle sprejemati otrok na vratih. 
Prosimo, da to dosledno upoštevate in otroke pravočasno pripeljete v vrtec v izogib nevšečnostim. 

Na poteh do vhodov so zarisane črte – prosimo da upoštevate varnostno razdaljo do drugih ljudi. 

  



ENOTA MAVRICA 

Otroke iz skupin  Gumbki, Gosenice, Sončki, Želvice in Klobučki boste pripeljali na glavni vhod vrtca 
(VHOD IZ PARKIRIŠČA, ČEZ IGRIŠČE), otroke skupine Kamenčki, pa na zunanji vhod ob peskovnikih (ob 
gospodarskem vhodu – označeno spodaj na sliki). 

Če ste odnesli otrokove osebne stvari domov, jih je potrebno ponovno prinesti v vrtec v ponedeljek 
zjutraj (rezervna oblačila, copati,… v podpisanem nahrbtniku). Prosimo, da so vsi osebni 
predmeti/oblačila otroka podpisani.  

Otroci ne smejo prinašati igrač in drugih predmetov od doma, razen navedenih.  

IGRALNICA: KAMENČKI STR. DELAVKI: MARIJA, KATJA                 ODDELEK BO ODPRT: 5:45 - 16:00 

IGRALNICA: GUMBKI              STR. DELAVKI: BARBARA, LARISA            ODDELEK BO ODPRT: 6:45 - 16:00 

IGRALNICA: GOSENICE STR. DELAVKI: EVA, JANA                         ODDELEK BO ODPRT: 5:45 - 16:00 

IGRALNICA: SONČKI, KLOBUČKI   STR. DELAVKI: NATAŠA, KSENIJA      ODDELEK BO ODPRT: 5:45 - 15:45 

IGRALNICA: ŽELVICE      STR. DELAVKI: KATARINA, ANA R.           ODDELEK BO ODPRT: 6:30 - 15:30 

 
 

 

PRED GOSPODARSKIM VHODOM JE 
PREPOVEDANO PARKIRANJE  

VHOD ZA IGRALNICO KAMENČKI 

 

ENOTA VETRNICA 

V enoti Vetrnica bo dostop v vrtec možen le iz zgornjega parkirišča ob igralih do teras (sledite 
puščicam). Ostali vhodi bodo zaklenjeni. Starši boste lahko dostopali le do zunanjih vhodov v igralnice. 
Do igralnice pridete čez teraso. Od parkirišča proti terasam vodi ožji prehod. Na tla smo zarisali črte, ki 
vas opozarjajo na varnostno razdaljo. Prosim, da se jih držite. Če vidite, da je prehod prost, lahko 
dostopate do igralnice, sicer poskrbite, da se z drugimi ljudmi srečate le na primerni razdalji. 

Otroka boste pred igralnico preobuli. Čeveljčke boste odložili pod klop oz. ob stekleni steni, otrokova 
oblačila pa boste predali strokovni delavki v vrečki. Otrok lahko s seboj prinese dudo in ninico, ki naj 
bosta podpisani in nameščeni v škatli ali vrečki. Če ste odnesli otrokove osebne stvari domov, jih je 
potrebno ponovno prinesti v vrtec v ponedeljek zjutraj (rezervna oblačila, copati,…). Vse otrokove 
osebne stvari morajo biti podpisane. Otroci ne smejo prinašati igrač in drugih predmetov od doma, 
razen zgoraj navedenih. 

Prosimo, vas da si ob prihodu razkužite roke ter ob odhodu razkužite stol na katerem bo sedel otrok, 
medtem ko ga boste preobuli. Ob vratih bo nameščen koš za smeti, v katerega boste odvrgli 
uporabljeno brisačo. 



IGRALNICA: SOVICE           STR. DELAVKI: ANDREJA G., POLONA           ODDELEK BO ODPRT: 5:45 - 15:30 

IGRALNICA: MEDVEDKI       STR. DELAVKI: MART, NIKA                            ODDELEK BO ODPRT: 7:00 – 16:00 

IGRALNICA: COFKI          STR. DELAVKE: MARTINA, TANJA S., NATAŠA   ODDELEK BO ODPRT: 5:45 - 16:15  

IGRALNICA: ZVEZDICE         STR. DELAVKI: SLAVICA, NEVENKA, NIKA     ODDELEK BO ODPRT: 6:00 - 15:30 

 

 

 
V SMERI IZ PARKIRIŠČA PROTI PREHODU OZKO GRLO – PREHOD DO TERAS POT ČEZ TERASO DO IGRALNIC 

 


