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VRTEC URŠA 
Murnova ulica 14 
1230 Domžale 
 
 
Datum: 22.1.2021 
Številka: 602-39/2021 

 

NAČRT PRIPRAVLJENOSTI IN ODZIVANJA OB ODPIRANJU IN DELOVANJU VRTCA 
Z NAMENOM PREPREČEVANJA ŠIRJENJA COVID-19 IN DRUGIH NALEZLJIVIH BOLEZNI  

ZA STARŠE OTROK VRTCA URŠA (dopolnitev z dne 22.1.2021) 
 
Dokument predstavlja časovno sistemiziran načrt pripravljenosti, odzivanja in ukrepov, ki nas čakajo 
ob odpiranju in nadaljnjem delovanju vrtca z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 in drugih nalezljivih boleznih.  
Vir okužbe v vrtcu so lahko otroci, zaposleni ali starši. Zato morajo tudi odrasli upoštevati osnovna 
načela preprečevanja širjenja okužb, ki pa morajo biti sorazmerna trenutni epidemiološki situaciji. 
Zapisanih protokolov ter drugih navodil ste dolžni upoštevati tudi starši. 

 
UKREPI  
 

➢ Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni otroci ostanejo doma, zato naj v vrtec 
prihajajo le zdravi otroci, brez znakov/simptomov: povišana telesna temperatura, zamašen 
nos/nahod, kihanje, kašelj, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 
slabost/bruhanje, sprememba vonja in /ali okusa), neobičajna utrujenost, vnetje očesnih 
veznic tako v blagi kot v težji obliki. 

➢ Razširjen strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je ob odprtju vrtcev meseca maja, s priporočili 
opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju. V primeru, 
da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima 
zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši naj se posvetujejo z izbranim 
osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom 
splošne oz. družinske medicine 

➢ V skladu s priporočili NIJZ je za otroke v vrtcu, kjer je težko doseči vzdrževanje primerne 
razdalje za preprečevanje prenosa okužbe, pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja, 
oblikovanje majhnih stalnih skupin istih otrok in zaposlenih. Na ta način dosežemo 
zmanjševanje pogostosti tesnih stikov.  

➢ V vrtcu je potrebno izvajati splošne higienske ukrepe: 

• prezračevanje prostorov, 

• obvezna uporaba maske, 

• razkuževanje in umivanje rok z milom in vodo, 

• skrb za higieno kašlja in kihanja odraslih in otrok, 

• izogibanje tesnih stikov – upoštevanje priporočene varnostne razdalje. 
➢ Otroke seznanjamo z načinom prenosa bolezni, s higieno rok in kašlja preko zloženk, plakatov, 

s predstavitvami na otrokom razumljiv način. 
➢ Upoštevanje že obstoječih navodil iz Hišnega reda Vrtca Urša. 

 
PRIHOD V VRTEC IN ODHOD IZ VRTCA 
 

➢ Starši z otroki v vrtec prihajate in odhajate skozi vhode, kjer so vaše igralnice. 
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➢ Uporaba notranjih hodnikov ter prehodov med vhodi, zaradi higienskega režima ni 
dovoljena. 

➢ Pri prihodu in odhodu iz vrtca, sta lahko v garderobi hkrati največ dve odrasli osebi z otroki. 
➢ Otroke naj pripelje in odpelje z vrtca odrasla oseba z istega gospodinjstva. 
➢ Pri prihodu in odhodu iz vrtca, naj starši v čim krajšem času zapustijo vrtec. Igra in zadrževanje 

v garderobah in večnamenskih prostorih ter na igriščih vrtca ni dovoljena. 
➢ Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5-2m) do vzgojitelja, drugih otrok in staršev, če 

pridejo hkrati. Izogibajo naj se zastojem na poti v in iz vrtca.  
➢ Ob vstopu v vrtec naj odrasli obvezno vstopijo z masko in si ob vstopu razkužijo roke. 

Razkužilo ni primerno za otroke. 
➢ Po prihodu v vrtec, si otrok po preobuvanju in oblačenju, pred vstopom v igralnico umije roke. 

Kjer to ni možno, bodo to otroci uredili v toaletnih prostorih v sklopu igralnic.  
➢ Rezervna oblačila otrok starši prinesete s seboj kot običajno. S seboj naj imajo otroci tudi 

plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in mokra oblačila za pranje doma. Svetujemo, 
da ima otrok v vrtcu dodatno toplejše oblačilo. 

➢ Organizacijske posebnosti posameznih enot: 
V skladu z upoštevanjem prejetih smernic o ponovnem popolnem odprtju vrtcev z namenom 
zagotovitve čim večje varnosti otrok, staršev in zaposlenih ter zmanjšanja možnosti širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 iz okrožnice MIZŠ z dne 20.1.2021, smo organizacijo dela in 
poslovni čas v enotah prilagodili takole: 
 
Enota Urša 
Enota bo do nadaljnjega odprta od 6.00 do 16.30. Skupnega jutranjega in popoldanskega 
varstva za otroke na 2., 3. in 7. vhodu ne bo. 
Vsi vhodi bodo odprti od 6.00 do 16.30. Otroke pripeljete na matični vhod, v matično skupino. 
 
Enota Češmin 
V enoti Češmin bosta oba vhoda odprta od 6.00 do 16.30. Otroka pripeljete na matični vhod, v 
matično skupino. 
 
Enota Mavrica 
Enota Mavrica bo odprta od 6.15 – 16.30 ure, v tem času bosta odprta pritličje in nadstropje. 
Otroke pripeljete v matično skupino. 
 
Enote Bistra, Čebelica in Pikapolonica 
Enote so odprte po običajnem odpiralnem času. Otroke pripeljete v matično skupino. 

 
SEZNANITEV Z RAVNANJEM O POJAVU PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 PRI OTROKU  
 

➢ Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, ga takoj izoliramo v posebnem 
prostoru (določen v načrtu za strokovne delavce). Če je mogoče, naj otrok nosi masko.  

➢ O bolezni takoj obvestimo starše ali skrbnike. Le ti so dolžni priti po otroka takoj! 
➢ Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije 

COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje 
➢ Če je pri otroku potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo vrtec, otrok pa gre v 

samoizolacijo.  

➢ Če pa mora otrok zaradi visoko rizičnega stika z osebo, ki je SARS-CoV-2 pozitivna v karanteno, 

pa so z dnem 12.11.2020, v veljavo stopila nova navodila glede pridobitve Potrdila o karanteni 

na domu zaradi visoko tveganega stika z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2. 

Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki na portalu eUprava na naslednji povezavi 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html izpolnijo 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html
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obrazec. Ko odločbo s strani NIJZ starši prejmejo, jo morajo poslati v vrtec po pošti ali na mail: 

vanda.blazevic@vrtec-ursa.si (zaradi obračuna).  

➢ Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, strokovni delavec oziroma drugo osebje s 
COVID19, temeljito očistimo in izvedemo dezinfekcijo. Prostore tudi temeljito prezračimo. 
 

➢ Starše bomo obveščali tudi ob pojavu drugih bolezenskih znakov (bruhanje, driska …). Otrok 
mora po prihodu staršev domov! 

 
SEZNANITEV Z OBLIKOVANJEM SKUPIN 
 

➢ Skladno s prejeto okrožnico MIZŠ z dne 20.1.2021 bomo oblikovali »varne mehurčke« - stalne 
skupine (matična skupina) in po zmožnosti zagotovili stalne strokovne delavce v skupinah.  

➢ V dopoldanskem času druženja med skupinami ne bo. 
 

SEZNANITEV S POTEKOM VZGOJNEGA DELA V VRTCU 

V vrtec se ponovno vračamo po dolgem času, hkrati pa tudi na način, ki bo od nas zahteval nemalo 
sprememb in pozornosti. V začetnem času bo to na nek način za vse uvajalno obdobje. Pričeli ga bomo 
umirjeno ter tako, da se bodo otroci počutili varno in ljubeče. Uvedli bomo redne, vsakodnevne t.i. 
»minute za zdravje«, kjer otroke, starosti primerno izobražujemo o pravilnem izvajanju ukrepov. 
Načrtovali in izvajali bomo dejavnosti, ki bodo sledile prejetim usmeritvam: 

• dejavnosti, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja, 

• dejavnosti, ki jih bo mogoče ob primernih vremenskih razmerah izvajati zunaj,  

• igra v naravi,  

• pogovori z otroki,  

• ogled otroške literature,  

• poslušanje pesmic ter pravljic in zgodb, 

• ustvarjalne ter gibalne igre,  

• igre v kotičkih,  

• igra s pralnimi didaktični sredstvi idr. 
 

Načrt dela v skupinah v skladu s prejetimi priporočili bodo pripravili strokovni delavci. Starši ga lahko 

preberete na oglasnih deskah skupin. 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč bo le ta nudena v okviru 

zmožnosti. O načinu dela vas bodo vzgojiteljice, ki izvajajo DSP obvestile.  

 
SEZNANITEV Z IZVEDBO DODATNIH DEJAVNOSTI/TEČAJEV 
 
Kakor izhaja iz okrožnice MIZŠ z dne 26.11.2020 o pripravi na ponovno odprtje vrtcev, se vse dodatne 
dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci v prostorih vrtca, ne izvajajo v času, ko traja epidemija. 

 
SEZNANITEV Z IGRO NA PROSTEM 
 

➢ Načrtovali in izvajali bomo čim več dejavnosti na prostem, pri čemer bomo glede na letni čas 
pazili na ustrezno zaščito pred soncem in klopi. Za zaščitna sredstva poskrbite starši. 

➢ Otroci bodo zunaj ob različnih urah, da se omeji število otrok, ki so hkrati zunaj in se jim 
omogoči več gibanja.  

➢ Igrala na igriščih vrtca, so izključno v uporabi vrtca. Potrebno je zagotoviti razkuževanje igral 
po uporabi posameznih skupin.  
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➢ Sprehodi v naravo bodo potekali v okviru oblikovane skupine. 
 

IGRAČE IN DUDE 
 

➢ Otroci naj ne prinašajo igrač in knjige od doma.  
➢ Dude in vsakodnevno oprane ninice za spanje, naj imajo otroci shranjene v svojih omaricah ali 

nahrbtnikih. Uporabili jih bomo, če bo potrebno. 
➢ Igrače pogosteje perite. 
➢ V vrtcu bomo uporabljali samo pralne igrače in ne igrač, ki jih ne moremo oprati oziroma 

očistiti.  
➢ Če bodo otroci uporabljali svoje bidone ali steklenice, jih dnevno nosijo domov. Starši ste dolžni 

poskrbeti za ustrezno higieno! 

 
PREVIJANJE IN UPORABA TOALETNIH PROSTOROV ZA ODRASLE 
 

➢ Pri uporabi vrtčevskih previjalnih miz je obvezna uporaba zaščitne podloge za enkratno 
uporabo, ki jo po uporabi zavržete. Pred in po previjanju poskrbite za ustrezno higieno rok. 

➢ V času trajanja izrednih razmer uporaba toaletnih prostorov za odrasle obiskovalce vrtca ni 
dovoljena. 

 
SODELOVANJE S STARŠI 
 

➢ Komunikacija s starši bo v večini potekala preko telefona, drugih elektronskih medijev ter 
preko pisnih sporočil na oglasnih deskah vhodov in z obvestili na spletni strani Vrtca Urša. 

➢ Posamezne oblike sodelovanja s starši (pogovorne urice, sestanki, druge oblike druženja) do 
nadaljnjega ne bomo izvajali, v dogovoru s strokovnimi delavci pa lahko določene oblike 
sodelovanja potekajo kakor je zapisano v prejšnji alineji. 

➢ Starše in druge obiskovalce bomo sprejemali v času uradnih ur (vsak dan od 9.00 do 12.30; 
svetovalna služba ob torkih tudi od 15.00 do 17.00), sicer pa zgolj po predhodni najavi. 

 

Načrt je oblikovan po priporočilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter Hišnim redom Vrtca Urša. 
 
Načrt Pripravljenosti in odzivanja ob odpiranju in delovanju vrtca z namenom preprečevanja širjenja 
COVID-19 in drugih nalezljivih bolezni-dodatek k načrtu zagotavljanja kontinuirnega dela za starše 
otrok Vrtca Urša sva pripravili pomočnici ravnateljice Urška Javoršek in Nuška Rožič. 
 

 
 

Martina Pančur, ravnateljica 

 


