
OBVESTILO PRED PONOVNIM ODPRTJEM VRTCA – HIŠNI RED 

- Vrtec odpira svoja vrata, 18.5.2020. 

- Pred vstopom otroka v vrtec morate starši prinesti podpisano izjavo 

(priloga 3, Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec). 

- Starši ne vstopate v vrtec, razen nujnih izjem. V primeru vstopa nosite 

masko in upoštevate razdaljo (1,5 – 2 metra), obvezno si razkužite roke. 

- V predprostor vstopate posamično in počakate, da vas strokovna delavka 

sprejme. Ostali počakajo zunaj. 

- Otrok vstopi v garderobo, se preobuje, preobleče in si v spremstvu 

strokovne delavke umije roke. Ta ga pospremi do svoje igralnice. 

- Otroka naj pripelje v vrtec oseba iz istega gospodinjstva. 

- Odsvetujemo uporabo javnega prevoza do vrtca in iz njega. 

- Otroke bomo oddajali na igrišču, če bo možno (zaradi vremena). Otroka 

prevzamete pri zunanjih vratih na igrišče, pri tem vzdržujete potrebno 

razdaljo do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če prihajate hkrati.  

- V primeru slabega vremena bomo oddajali po podobnem protokolu kot 

pri sprejemu. Pozvonite na zvonec skupine, kjer bo vaš otrok in 

strokovna delavka vam bo pripeljala otroka v garderobo. Ob vstopu v 

garderobo si razkužite roke in obvezno nosite masko. 

- Otroci ne prinašajo v vrtec igrač in drugih predmetov. S seboj imajo v 

vrečki rezervna oblačila. Dude in ninice za spanje predate strokovni 

delavki.  

- Zunanjih igral ne bomo uporabljali. 

- V vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje. 

- V primeru, da otrok zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, 

se ga takoj izolira v posebni prostor. O bolezni obvestimo starše ali 

skrbnike. Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši 

obvestite vrtec.  

- V primeru, da otroka ne bo v vrtec, obvestite vrtec in navedete razlog 

odsotnosti. 

- Zaradi organizacije dela in razporeditve strokovnih delavk, se držite 

napovedanih ur prihoda in odhoda v vrtec. 

- Upoštevajte označbe in navodila vrtca. 


