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Velenje, 23. 10. 2020
OBVESTILO O NUJNEM VARSTVU V VRTCIH OD 26. 10. 2020 DALJE
Spoštovani starši,
obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 26. 10. 2020, Vrtec Velenje ZAPRT iz razloga zajezitve
širjenja novega koronavirusa.
Od ponedeljka, 26. 10. 2020, dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprta enota TINKARA
(Šlandrova 11 a, 3320 Velenje).

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo in to izkažejo s pisnim
potrdilom/izjavo delodajalca obeh staršev.
Pri tem bomo upoštevali vsa potrdila delodajalcev, ki opravljajo dela, ki so pomembna za
delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in
policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva), kar je upoštevano tudi pri
ukrepih Vlade RS, kot dovoljeno odstopanje od splošnih prepovedi zbiranja in gibanja ter
opravljanja posameznih dejavnosti.
Potrdilo dostavite v vrtec do srede, 28. 10. 2020.
V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost
varstva zaradi nenujnih del, …), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.
Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO lažje organizirali, vas prosimo, da obvestite morebitno
PRISOTNOST vzgojitelju vašega otroka po eAsistentu najkasneje do sobote, 24. 10. 2020 do
12.00.
Nujno pripišite čas bivanja otroka v vrtcu (prihod in odhod) ter morebitne medicinsko
indicirane DIETE in druge zdravstvene posebnosti.
S sabo prinesite izpolnjeno podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju
zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami (v prilogi).
Prosimo vas, da presodite ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v
drugo varstvo.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani
www.vrtec-velenje.si in preko eAsistenta.

Položaj vključenih otrok v vrtce:
V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.
Pravno podlago bo določil interventni zakon.
Lep pozdrav in hvala za razumevanje.

Nataša Doler
Ravnateljica Vrtca Velenje

