Protokol za starše v času COVID – 19 (24.8.2021)
1.

Starši vstopate v objekt z masko in si pri vhodu obvezno razkužite roke.

2.

Priporočamo, da si predšolski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih ob vstopu v igralnico
umijejo z milom in vodo.

3.

Otroka lahko v vrtec pripelje in odpelje ena zdrava odrasla oseba iz skupnega
gospodinjstva. Če je možno, naj bo to stalna oseba.

4.

V vrtec prihajajo le zdravi otroci. V kolikor otrok kaže očitne znake obolenja, zaposleni
otroka ob sprejemu zavrne.

5.

V garderobah in pri srečevanju z drugimi starši ter zaposlenimi upoštevajte razdaljo 1,5
do 2 metra.

6.

V vrtcu se zadržujte čim krajši čas.

7.

V kolikor imate kaj za urediti na upravi, v zvezi z vpisom, plačilom oskrbnin ali morate
urediti kakšno drugo zadevo, se za sestanek dogovorite preko e- pošte z dotično osebo ali
na telefonsko številko 02 62 09 550.

8.

Otroci naj v vrtec ne prinašajo igrač in knjig.

9.

Odsvetujemo prinašanje vseh stekleničk za pitje. V kolikor ima vaš otrok dudo, jo prinesite
v primernem etuiju, ki se neprodušno zapre in je vidno označen z imenom vašega otroka.
Prosimo vas, da dude in morebitne stekleničke dnevno odnašate domov in jih primerno
očistite oz. razkužite v skladu z navodili proizvajalca.

10. Izjemoma so dovoljene ninice, ki jih je potrebno primerno hraniti ločeno za posameznega
otroka in so jim na voljo za čas spanja.
11. Rezervna oblačila naj otrok prinese kot običajno. Nujno priložite PVC vrečko, kamor
lahko hranimo umazana oblačila.
Vlada Republike Slovenije je dne 23.8.2021, sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi
začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu. V odloku
določa, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, za vstop v vrtec ni
pogoj PCT. Medtem, ko pa za vse druge prihode staršev v vrtec (roditeljski sestanki, uvajanje
otrok, spoznavne urice in ostala srečanja) velja pogoj PCT.

