
PRIPOROČILA ZA
PREPREČEVANJE
OKUŽBE Z
VIRUSOM
COVID-19 
 
V VRTCIH PRI OŠ
MATIJE
VALJAVCA
PREDDVOR
PO PRIPOROČILIH NIJZ

KLJUB IZVAJANJEM VSEH
UKREPOV
SE LAHKO ŠE VEDNO
POJAVIJO PRIMERI COVID-
19 IN DRUGE OKUŽBE. 
ČE SE IZVAJAJO
NAVEDENI UKREPI ZA
PREPREČEVANJE OKUŽB,
BODO MOŽNOSTI
ZA ŠIRJENJE OKUŽBE
BISTVENO MANJŠE. 
 
POPOLNE VARNOSTI NI.
 
 

Starši, ki boste s tem dnem
vključili otroke v vrtec, boste
dolžni plačevati vrtec.

Če zboli otrok z vročino
in drugimi znaki akutne
okužbe dihal, se ga takoj
izolira v posebnem
prostoru. Če je mogoče,
naj nosi masko. O bolezni
naj se obvesti starše ali
skrbnike. 
Če je pri otroku nato
potrjena okužba COVID-
19, starši o tem čimprej
obvestijo vrtec.

Po priporočilh NIJZ in ZRSŠ pripravilla svetovalna
služba  vrtcev pri OŠ Matije Vlajavca Preddvor

 
maj 2020



HIGIENSKI UKREPI

Redno in temeljito umivanje rok z
milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista
dostopna, si roke razkužimo z
namenskim razkužilom za roke. 
Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in
ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
Upoštevanje pravilne higiene
kihanja in kašlja (preden
zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo
usta in nos s papirnatim robčkom
ali zakašljamo/kihnemo v zgornji
del rokava). Papirnat robček po
vsaki uporabi odvržemo med
odpadke in si nato umijemo roke z
milom ter vodo.
Upoštevanje medosebne razdalje,
1,5 - 2 metra
Če je mogoče, ne uporabljamo
javnega prevoza
Uporaba mask v zaprtih prostorih v
skladu s priporočili.

 
Starše naprošamo, da se z otrokom
pred prihodom v vrtec pogovorite

glede dotikanja, objemanja in
razdalje pri igri.

NAJPOMEMBNEJŠI UKREP
ZA NADZOR OKUŽBE JE,
DA BOLNI OTROCI
OSTANEJO DOMA!
Starši ste se dolžni
seznaniti s Protokolom ob
ponovnem odprtju vrtca in
ga dosledno upoštevati!
 
Otroci bodo razporejeni v več
vzgojnih skupin, ki bodo stalne in jih
bo spremljala stalna strokovna
delavka. Skupin ne bo možno
menjati, prav tako vsaj 14 dni ne bo
možen sprejem novih otrok v
določeno skupino. Vzgojna skupina
nima stikov z drugimi vzgojnimi
skupinami.

Starši vstopajte posamično oz.
skladno z navodili v Protokolu,
Pri vstopu v vrtec nosite zaščitno
masko in razkužite roke. 
V garderobi se ne zadržujte po
nepotrebnem.
Rezervna oblačila naj otrok
prinese s seboj kot običajno. V
garderobi naj ima plastično
vrečko za spravilo umazanih ali
mokrih oblačil.
Skrbite za primerno medosebno
razdaljo ( 1 – 2 metra). 
Starši oddate otroka v igralnico,
ki je določena.

Otroci naj ne nosijo igrač in knjig
od doma!
Ninice in dude se shranijo v
igralnici in uporabljajo le za čas
spanja.

PRIHOD IN ODHOD IZ VRTCA

 
IGRAČE

 
IGRA NA PROSTEM
Če bo le mogoče, bodo otroci
večinoma dneva preživeli zunaj na
prostem. Temu primerno poskrbite
za obutev in oblačila.
 


