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NAVODILA ZA STARŠE PRIJAVLJENIH OTROK OB PONOVNI VKLJUČITVI V
VRTEC PO 18. 5. 2020

1. Otroka pripeljite v vrtec v napovedanem času prihoda in odhoda, ki ste ga sporočili ob
prijavi. Odpiralni čas oddelkov je namreč naravnan po informacijah, ki ste jih
posredovali.
2. Ob vstopu v prostore vrtca je obvezna uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok
odraslih oseb.
3. Otroka v vrtec pripelje ena odrasla oseba.
4. V garderobi se lahko naenkrat zadržujejo 3 odrasle osebe.
5. Ob prvem prihodu otroka v vrtec morate starši strokovnemu delavcu vročiti.
podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka. Brez podpisane izjave otrok v vrtec ne
bo sprejet.
6. V prostorih vrtca ohranjajte potrebno razdaljo (1,5m - 2m) do strokovnih delavcev,
drugih otrok in staršev, v kolikor je to mogoče.
7. Oddaja in prevzem otroka naj bosta hitra in brez nepotrebnega zadrževanja v
prostorih vrtca.
8. V kolikor želite vzgojitelju sporočiti pomembne informacije o vašem otroku, to
sporočite preko eAsistenta ali oddajte zapisano.
9. Uporaba igrišča in zadrževanje na ograjenem območju vrtca po prevzemu otroka je
prepovedano.
10. Od sprejema otroka v vrtec za higieno rok otrok skrbijo vzgojitelji. Roke bomo umivali
z milom in s toplo vodo. Otrokom ne razkužujemo rok z razkužilom.
11. Otroci ne prinašajo igrač in knjig od doma.
12. Otroci lahko prinesejo »ninice«, dude in stekleničke, ki morajo biti čiste, dude morajo
biti v primeru stalne uporabe pripete na oblačila otroka.
13. Čista rezervna oblačila za otroka prinesete s seboj kot običajno. PVC vrečke za
umazana ali mokra oblačila zagotovimo v vrtcu, vaša skrb pa je, da jih vsakodnevno
odnašate.
14. V primeru, da se bodo pri otroku tekom varstva izrazili znaki okužbe (kašljanje,
kihanje, oteženo dihanje in povišana telesna temperatura nad 37,5oC), vas bomo o
tem takoj obvestili. Do vašega prihoda vas bo otrok počakal v izolacijskem prostoru
vrtca. Prosimo, da po otroka pridete v najkrajšem možnem času.

Velenje, 15. 5. 2020
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