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HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE V ČASU POSEBNIH RAZMER ZA 

STARŠE 

 

             Omenjene dolžnosti in priporočila so naslednji: 

 starši ste navedene protokole dolžni upoštevati; 

 v vrtec prihajajo le ZDRAVI otroci, z ZDRAVIM stalnim spremljevalcem ter ZDRAVO osebje; 

 zdravstveno stanje otroka morate še naprej obvezno ter dosledno spremljati.  V primeru 

da otrok zboli, ste o tem dolžni obvestiti vrtec ter otroka zadržati doma; 

 tisti starši, ki boste otroka v mesecu maju obdržali doma, boste plačila vrtca za ta mesec 

oproščeni; tisti starši, ki boste otroka v mesecu maju vključili v vrtec, boste dolžni plačati 

oskrbnino vrtca; za morebitne dneve odsotnosti bo odštet strošek prehrane; 

 v skladu s priporočili NIJZ se bodo oblikovale manjše skupine otrok in sicer se za skupino 

prvega starostnega obdobja predvideva vključitev 8 otrok, za skupino drugega starostnega 

obdobja pa 10 otrok. Ministrstvo za šolstvo naproša starše, da v mesecu maju v vrtec otroka 

pripeljete le tisti starši, ki varstvo svojih otrok zares nujno potrebujete in možnosti drugega 

varstva nimate. Na podlagi analize vaših prijav, je za naš vrtec število prijavljenih otrok 

preveliko, zato bo dana priporočila NIJZ glede prostorskih in kadrovskih pogojev nemogoče 

upoštevati. Na tem mestu se tudi v našem vrtcu pridružujemo prošnji Ministrstva za 

šolstvo. 

 Oblikovane skupine otrok bodo v največji meri stalne, in do združevanja, skupin načeloma ne 

bo prihajalo. 

 starši ob prvem prihodu otroka v vrtec OBVEZNO prinesete podpisano Izjavo staršev pred 

vstopom otroka v vrtec; 

 morebitno odsotnost prijavljenih otrok se javlja na mail vzgojiteljice, oziroma za to posebej 

določen mail: odjavaciciban@gmail.com.  Ob sporočanju odsotnosti se OBVEZNO navede 

tudi VZROK odsotnosti ter ČAS TRAJANJA odsotnosti – do vključno dne, ko je otrok še 

odsoten;  

 dodatni in obogatitveni program se do nadaljnjega ne izvajata; 



 informiranje staršev bo potekalo zgolj preko elektronske pošte ali ostalih elektronskih 

medijev, oziroma po telefonu; obstaja možnost pisnega obveščanja ob vhodih v vrtec 

(oglasne deske); 

 ob prihodu in odhodu iz vrtca smo VSI DOLŽNI upoštevati poostrene sanitarno-higienske 

ukrepe, ki vključujejo naslednja ravnanja: 

 ob prihodu in odhodu iz vrtca si odrasli RAZKUŽITE ROKE, otrok pa gre skupaj z 

vzgojiteljico umit roke;  

 obvezno je nošenje MASKE v notranjem prostoru (zgolj odrasle osebe); otroci mask 

ne bodo nosili; 

 v garderobe vstopamo samo POSAMEZNO – ZGOLJ EN OTROK (STARŠ) IZ SKUPINE 

NAENKRAT; 

 v garderobi se zadržujete čim krajši čas;  

 v igralnico starši NE VSTOPATE; 

 ohranjamo socialno distanco (1,5-2 m) do vzgojiteljic in ostalih otrok; 

 

 nošenje lastnih igrač od doma je zaenkrat PREPOVEDANO. Izjema so sredstva tolažbe za 

najmlajše otroke (dude, ninice …. ), ki se jih naj OBVEZNO prinese v zaprti in podpisani 

posodici. Navedena sredstva se bodo po potrebi uporabljala v času počitka, v vmesnem času 

jih bodo vzgojiteljice pospravile na ustrezna mesta. 

Verjamemo, da je želja nas vseh, da se naša življenja čimprej vrnejo na nam ljube in ustaljene poti. Na 

tem mestu vas lepo prosimo za strpnost, razumevanje, predvsem pa spoštovanje tako navedenih 

ukrepov kot novo vzpostavljenih razmer ter se vam za to tudi zahvaljujemo.  

        

         Mojca Dragar, pomočnica ravnatelja 

 


