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        Novo mesto, 30. 5. 2020    

 

 

 

 

PROTOKOL (COVID-19) ZA STARŠE S 1. JUNIJEM 2020 
 
 

 

Dokument vsebuje Protokol vrtca po sprostitvi preventivnih ukrepov za preprečevanje 
koronavirusa (SARS-CoV-2) (COVID 19) v Zasebnem družinskem vrtcu Ringa raja. 

 

Delo v vrtcu bo potekalo v skladu z navodili MIZŠ št. 6030-2/2020/15 z dne, 28. 5. 2020, in 
priporočili glede sproščanja ukrepov iz NIJZ št. 1812-1244/2020-2, z dne, 28. 5. 2020. 
 

DELOVNI ČAS VRTCA  
Delovni čas vrtca od 1. 6. 2020 dalje bo tak kot je bil pred razglasitvijo epidemije, od 6.30 do 
15.45 ure. 

 

PROTOKOL OB PRIHODU IN ODHODU OTROK V VRTEC / IZ VRTCA 

 
PRIHOD V VRTEC: 
Ob prihodu otroka v vrtec prinesete starši v vrtec podpisano IZJAVO STARŠEV (NIJZ).  
Starši spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka 
NE pripeljete v vrtec.  
V vrtec naj prihajajo zgolj popolnoma zdravi otroci! 
 
 

1. V vrtec naj otroka pripelje le eden od staršev, oz. naj otroka pripelje le ena odrasla oseba    

     iz istega gospodinjstva. 

2. Ob vstopu na območje vrtca si nadenite masko. 

3. Po vstopu v vrtec si razkužite roke (otrokom po navodilih NIJZ ne razkužujemo rok). 

4. Otroka odpeljete do garderobe, kjer se otrok preobuje in preobleče. 

5. Pospremite ga do vrat igralnice, kjer ga prevzame strokovni delavec. V igralnico ne   

     vstopajte! 

6. Samo najnujnejše informacije o otroku čim hitreje posredujte strokovnemu delavcu ter  

     zapustite vrtec. 

7. Starši naj v vrtcu vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 - 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in  

     staršev. 

8. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah. 

9. Prepovedano je prinašanje igrač od doma. Izjema so ninice, ki jih bodo otroci lahko imeli le  

     pri počitku. Ob prihodu jih, v vrečki označeni z imenom, pustite strokovnemu delavcu v  

     oddelku. 

10. Odsvetujemo javen prevoz do vrtca. 

11. Upoštevajte pravilno higieno kašljanja/kihanja. 

12. Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

 

 

http://www.vrtecringaraja.si/


 

 

ODHOD IZ VRTCA: 

1. Po otroka naj pride le eden od staršev, oz. naj otroka odpelje le ena odrasla oseba    

     iz istega gospodinjstva. 

2. V vrtec pridite z masko ter si ob vstopu v stavbo razkužite roke. Po otroka pojdite do   

     njegove igralnice. 
3. Vzgojitelj vam bo predal otroka. Prevzem otroka opravite čim hitreje, dotikajte se čim  
     manj površin. Čakanje in posedanje po garderobah vrtca ni dovoljeno. 

4. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah. 

 

 

Prosimo vas, da dosledno upoštevate vsa navodila in ste s svojim ravnanjem zgled tako 
svojim otrokom kot ostalim obiskovalcem vrtca (staršem, otrokom, zaposlenim). 

 

 

PLAČILO VRTCA 
 

Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da od 18. 5. do 30. 6. 2020 otrok ne vključijo v 

vrtec, so oproščeni plačila vrtca. 
 
 
Novo mesto, 30. 5. 2020 
 

 
Pripravil: Igor Štrbenc, direktor   
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