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1. UVOD 
 

Pojav virusa COVID -19 pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi 
obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno 
in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok. 

 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja 
in  kašlja  ter  vzdrževanje  primerne  razdalje  sta  ključnega  pomena  za  omejevanje 
širjenja virusa. Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri okužbe. 
Popolne  varnosti  ni.  Vsi  zaposleni  moramo  upoštevati  higienske  zahteve  in  smo 
odgovorni za svoje delo. 

 

Ustrezno higiensko stanje prostorov, opreme in igrač v vrtcu so nujni, da se prepreči 
pojav in širjenje bolezni. 

 

Protokol je sprejet z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in 

njihovo izvajanje v času sproščanja omejitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v 

enoti vrtca Cirkulane in enoti vrtca Zavrč. 
 

Protokol se spreminja glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede 

na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od 

epidemiološke situacije v državi. Vrtca ga bosta dopolnjevala in spreminjala v 

odvisnosti od navedenega ter ga objavljala na spletni strani vrtca. 
 
 

2. PODLAGA ZA SPREJEM PROTOKOLA 
 

Protokol je sprejet na podlagi okrožnic MIZŠ, aktualnih priporočil NIJZ, priporočila 
modela B  izobraževanja, Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ul.RS, 

146/2021), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja 
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 (Ul. RS, št. 149/2021), Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ul.RS 
174/2021), Navodili NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem 
primeru z okužbo COVID19. 

 
 

 
3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno-izobraževalnega) PROCESA 

 

Organizacija dela v razmerah povezanih s COVID – 19 zajema vse deležnike VIZ 

procesa: otroke, vzgojitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v vrtcu, 

starše,tretje osebe, ki so v stiku z vrtcem (dobavitelji,… itd).
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4. IZVAJANJE VIZ DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

 
Publikacija Modeli in priporočila za šolsko leto 2021/22 na str. 47 določa, da v času 

veljavnosti modela B – vrtec, vrtci delujejo v celoti in v skladu z LDN. Za delovanje vrtca 

je potrebno upoštevanje priporočil NIJZ. 
 

To pomeni, da v skladu s prostorskimi in kadrovskimi možnostmi vrtci zagotavljamo 

kar najmanj mešanja med oddelki oziroma zagotovimo ustrezno varnostno razdaljo. 
 

Otroci posameznih skupin so ves čas bivanja v vrtcu v istem prostoru – igralnici. 

Vzgojitelji so stalni. Posamezni oddelki otrok med seboj nimajo stikov oz. jih bomo 

v  največji  možni  meri  poizkušali  preprečiti.  Pri  počitku  bodo  otroci  na  največji 

možni razdalji. 

 
4.1. Vzgojno izobraževalno delo v skupinah 

 
Delo v oddelkih bo potekal0 umirjeno, da se bodo otroci počutili varne. v teh 

razmerah je način dela strokovnih delavcev in pristop do otrok mnogo bolj 

pomemben od načrtovane vsebine, 

Vzgojitelji bomo vzdrževali stik z otroki, ki so v tem času v domačem varstvu, 

V  času  veljavnosti  teh  pravil  se  vzgojno  izobraževalno  delo,  v  prostorih  vrtca 
Cirkulane  in  vrtca   Zavrč,  izvaja   po   izhodiščih  iz  nacionalnega   dokumenta 
KURIKULUMA za vrtce. Določene  aktivnosti,  ki  so  načrtovane  v  LDN  vrtca  in 
v LDN posameznih vzgojnih skupin, se bodo zaradi nastale zdravstvene situacije 
izvajale v obsegu in pod pogoji, ki jih navaja Protokol COVID- 19 in v skladu s 
priporočili  NIJZ,  oziroma  v  celoti  po  načrtu,  če  prenehajo  razlogi  za  njegovo 
uvedbo. 
Čim več časa bo namenjenega izvajanju dejavnosti   v  naravi,  in   izkoristku   vseh 
možnosti za gibanje otrok. Pri delu se bo uporabljalo le didaktične  materiale,  ki  so 
pralni in ki jih lahko razkužujemo. 

 

 
Na daljavo oz. po telefonu ali preko preko video-povezav se izvajajo: 

 

 

pogovorne  ure,  roditeljski  sestanki,  aktivi  strokovnih  delavk,  aktivi  vzgojiteljic, 

aktivi pomočnic  vzgojiteljic,  vzgojiteljski  zbori,  seje  organov  zavoda  in  druga 

srečanja.  Izjemoma   lahko   potekajo   v   živo,   udeleženci   pa   v   tem   primeru 

upoštevajo priporočila glede medsebojne razdalje ter uporabe mask, upoštevajo 

naj se navodila medicine dela. 
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Ne izvajajo se:  
 
proslave, razstave, ekskurzije in drugi množični dogodki. 

 

 
  4.2. Preoblikovanje oddelkov (mehurčkov) 

 
Do preoblikovanja oddelkov (mehurčkov) prihaja v jutranjem in popoldanskem času, 
pred prazniki, med šolskimi počitnicami ter ob morebitnih izpadih pedagoškega kadra 
zaradi bolniške ali kakšne druge odsotnosti z dela.  
Vodi se evidenca združevanja zaradi sledljivosti stikov ob pojavu okužbe z virusom 
SARS-CoV-2. 

 

 
4.3. Priporočila za uvajanje novosprejetih otrok v vrtec 

 

 
Za  prisotnost  staršev  pri  uvajanju  otroka  je  pogoj  izpolnjevanje  pogojev  PCT 

(prebolest, cepljenost in testiranje). Veljavnost pogojev preverja oseba, ki je za to 

pooblaščena s strani ravnateljice; pomočnica ravnateljice za vrtec. 

Če starši izkazujejo pogoj PCT, morajo pri uvajanje otroka upoštevati naslednja 

priporočila: 

- strokovni delavci se s starši dogovorijo za čas prihoda v vrtec, v katerem delu dneva 

bodo  z  otrokom  prisotni,  koliko  časa  bodo  v  skupini  ter  katere  dni  bodo  prisotni, 

prihajanje staršev v vrtec   bo načrtovano, o  prisotnosti staršev naj bo zagotovljena 

evidenca, 

- uvajanje poteka tako, da se v oddelku, kjer se hkrati uvaja več novincev, če je le 

mogoče,  otroke  razporedi  v  več  manjših  skupin,  ki  prihajajo  dnevno  v  različnem 

časovnem zaporedju in so prisotni le določen čas, 

- vrtec zagotovi razkuževanje in zračenje igralnice vedno, ko posamezna skupina otrok 

in staršev zaključi z uvajanjem, 

- starši naj izvajajo vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljajo zaščitno masko ter 

vanje vstopajo v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje), poleg vzdrževanja zadostne 

medosebjne  razdalje  je  priporočeno,  da  starši,  ki  vstopajo  v  vrtčevski  prostor, 

upoštevajo predpisani protokol vrtca, ki ga pripravi vrtec, 

- v času prisotnosti v oddelku naj starši skrbijo za svojega otroka, pri tem upoštevajo 

higienska  in  splošna  priporočila  ter  vzdržujejo  potrebno  razdaljo   do  strokovnih 

delavcev, drugih otrok in staršev. 
 

 

4.4. Izpolnjevanje pogoja PCT 
 

 

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja 
za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ul.RS, 146/2021) morajo pogoj 
PCT izpolnjevati vsi zaposleni zavoda, kot tudi drugi, ki na kakršnikoli drugi pravno 
podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (npr. podjemna pogodba, opravljanje storitev, 
volonterji, itd.)
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Pravtako morajo  pogoj  PCT  izpolnjevati  vse  osebe,  ki  so  uporabniki  storitev  ali 
udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti zavoda. 

 

 
 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: 
Zavod mora na  vidnem  mestu  objaviti  pisno  obvestilo  o  obveznosti  izpolnjevanja 
pogoja PCT in na vstopnih točkah preveriti izpolnjevanje tega pogoja. Preverjanje se 
opravlja dokazili, z vpogledov v dokazila. 
Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizira ravnatelj oziroma direktor vzgojno- 
izobraževalnega zavoda oziroma od njega pooblaščene osebe.  

 

 
Pogoj  prebolevnosti,  cepljenosti  ali  testiranja  (pogoj  PCT)  je  izpolnjen,  če 

se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni 
list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil:  

 

1.  z  dokazilom  o  negativnem  rezultatu  testa PCR,  ki  ni  starejši  od  72 ur  
od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 

 
2.  z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, 

opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
 

3.  z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, 
opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je 
pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku; 

 
4.  z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so 

prejele: 

 
‒ drugi   odmerek   cepiva   Comirnaty   proizvajalca   Biontech/Pfizer,   cepiva 
Spikevax   (COVID-19   Vaccine)   proizvajalca   Moderna,   cepiva   Sputnik   V 
proizvajalca   Russia’s   Gamaleya   National   Centre   of   Epidemiology   and 
Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID- 
19  Vaccine  proizvajalca  Sinopharm,  cepiva  Vaxzevria  (COVID-19  Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 
India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje.  Dokazilo se 
pridobi takoj po prejetem drugem odmerku; 

 
‒ odmerek  cepiva  COVID-19  Vaccine  Janssen  proizvajalca  Johnson  in 
Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 

 
5.  z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, 

razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni; 
 

6.  z dokazilom o prebolevnosti in dokazilom o cepljenju s katerim dokazujejo, da 
so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR 
oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva. Zaščita se 
vzpostavi z dnem cepljenja.
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Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici 
schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi 
Zelandiji,  Ruski  federaciji,  Republiki  Srbiji,  Združenem  kraljestvu  Velike  Britanije  
in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG iz tega odloka opravljen 
v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor 
podatkov  kot  test  HAG,  izdan  v  državi  članici  Evropske  unije  ali  schengenskega 
območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so 
interoperabilni  s  sistemom  EU  DCP,  in  če  omogoča  preverjanje  verodostojnosti, 
veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje 
je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, 
ki                         je                         objavljen                         na                         povezavi 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid- 
19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva 
za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve. 

 
Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici 
schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi 
Zelandiji,  Ruski  federaciji,  Republiki  Srbiji,  Združenem  kraljestvu  Velike  Britanije  
in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR iz tega odloka opravljen 
v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor 
podatkov  kot  test  PCR,  izdan  v  državi  članici  Evropske  unije  ali  schengenskega 
območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so 
interoperabilni  s  sistemom  EU  DCP,  in  če  omogoča  preverjanje  verodostojnosti, 
veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. 

 
4.4.1. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati: 

 
 osebam, ki so mlajše od 12 let, 

 osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. 
razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s 
prilagojenim programom; 

 učencem pri prevozu z javnim potniškim prometom; 
 
Omejitve tudi ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, 

medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. 
 

 
4.4.2. Neizpolnjevanje pogoja PCT 

 
Za zaposlene in druge, ki opravljajo delo pri delodajalcu na drugi pravi podlagi in ne 
izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki varnost in 
zdravje  pri  delu,  in  predpisom,  ki  ureja  delovna  ali  uslužbenska  razmerja,  ter 
kolektivnimi pogodbami. 

 
Osebam,  ki  so  uporabniki  storitev  oz.  udeleženci  pri  izvajanju  dejavnosti  in  ne 
izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost 
pri izvajanju dejavnosti.
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4.5. Tedensko testiranje z antigenskim testom HAG 
 

Zaposleni  in  drugi,  ki  opravljajo  delo  pri  delodajalcu  na  drugi  pravi  podlagi  in  

niso cepljeni,  prebolevniki,  ali  drugo,  za  opravljanje  dela  izpolnjujejo  pogoj  PCT,  

če  se presejalno  testirajo  s  testom  HAG  za  samotestiranje.  Samotestiranje  se  

izvaja enkrat  tedensko  v  enakih  presledkih.  Ravnatelj  oz.  pooblaščene  osebe  

zavoda, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. 

 
Pogoj  PCT  je  izpolnjen,  če  se   delo   začne   opravljati   po  opravljenem  testiranju  
s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. 
Ravnatelj oz.  pooblaščene osebe  zavoda,  določijo  čas  in  kraj  samotestiranja,  ki  
je izvedeno na delovnem mestu. 

 
Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi  evidenčni  

list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe. Teste zagotovi 

delodajalec. 
 

V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG se takoj obvesti odgovorno 
osebo ali pristojne v zavodu in osebnega zdravnika, ki osebo napoti na potrditev s 
testom PCR. Šola izvede vse potrebne ukrepe v skladu s protokolom. Testirana oseba 
se mora udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati 
druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

 
5. OSEBNA VAROVALNA OPREMA IN STIKI MED ZAPOSLENIMI 

 
Zaposleni med seboj upoštevanje medsebojno razdaljo 1,5 m – 2,0 m. V zbornici je 
lahko hkrati le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano  razdaljo. Tudi v 
drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposlenispoštujejo socialno 
distanco. 

 
Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo   
oziroma   razkuževanje   rok,   uporaba   brisač   za   enkratno   uporabo   ter 
upoštevanjehigiene kašlja. V čim večji meri se izogibamo dotikanja obraza (oči, 
nos, in usta). 

 
Uporaba rokavic za enkratno uporabo je potrebna pri menjavi pleničk. 

 

 

Za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike vzgojiteljev 

pri opravljanju neposrednega dela z otroki maska ni obvezna. 

Uporaba zaščitne maske ( zaščitna kirurška maska ali maska tipa FFP2) je obvezna pri 

gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih prostorih javnega zavoda. Uporaba zaščitne 

maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih prostorih javnega zavoda 

(šolski prostor- dvorišče, igrišča, itd), če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 

najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih (razen če gre za člane istega gospodinjstva), 

razen če se upošteva pogoj PCT.
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Vsi  zaposleni  in  obiskovalci  vrtca  se  seznanijo  z  načinom  pravilne  namestitve, 

uporabe in odstranitve zaščitne maske (slikovni informatorji so nameščeni na vidnih 

mestih). Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti in razkužiti roke. 
 
 

 
6.   UKREPI  V  ČASU   VZGOJE  IN   IZOBRAŽEVANJA  V   RS   V  RAZMERAH, 

POVEZANIH S COVID-19 
 
 

6.1. Vstop in izstop iz vrtca 
 
 

Otroka bodo starši oz. zakoniti zastopniki /stari starši oz. odrasle osebe (priporočeno 

je, da je to oseba iz istega gospodinjstva) pospremile do garderobe, kjer se bo otrok 

preobul v copate ter si pred vstopom v igralnico temeljito umili roke z milom in vodo. 

Spremljevalci otroka si morajo ob vstopu v vrtec nadeti masko in razkužiti roke. 
 
 
 

6.2. Gibanje po vrtcu 
 

Otroci se v garderobah gibajo po navodilih in pod nadzorom vzgojiteljic. 
Otroci ne prehajajo iz ene v drugo igralnico, se ne mešajo in ne družijo med seboj. 
Otroci uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore 

 
 
 

6.3. Zračenje igralnic/razkuževanje 
 

Vzgojiteljica   ob   prihodu   v   skupino   temeljito   prezrači   igralnico.   Vsako   uro 
vzgojiteljica na kratko odpre vrata na teraso in igralnico prezrači. Igralnice se sicer 
samodejno zračijo preko prezračevalnega sistema. 
Drugi prostori v vrtcu se zračijo v skladu s sprejetim protokolom čiščenja/razkuževanja 

v javnem zavodu. Zavod ima sprejet Načrt prezračevanja za preprečevanje prenosa 

virusa SARS CoV-2. 
 

Ob  vstopu  ob  zaprte  prostore  javnega  zavoda  je  obvezno  razkuževanje  rok  z 
razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, 
ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za  kemikalije. 
Razkužila se nahajajo ob vhodu v zavod. 

 
Na večih vidnih mestih so izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. 

 
 
 
6.4. Preventivni ukrepi v igralnicah 

 

 
- nošenje igrač, knjig in drugih predmetov v vrtec je odsvetovano,
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- za otroke 1. starostnega obdobja so dovoljene samo dude in ninice, ki jih bomo 

takoj, ko bo mogoče nadomestili z vrtčevskimi, ki jih bomo redno prali/razkuževali. 

- otroci iz vrtca ne nosijo izdelkov in drugih predmetov … , izdelke shranjujemo v 

zato pripravljenih likovnih mapah, 

- vzgojiteljica mora otroke dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju 

rok, 

- vzgojiteljica mora otroke dosledno informirati o pravilni higieni kašlja, 

- starši naj prinesejo poleg dodatnih oblačil tudi plastično vrečko, v katero lahko 

damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma. 

- prehajanja iz ene igralnice v drugo ni dovoljeno (če je nuja, se potrka na vrata in 

vzgojitelj/ica pride ven-razdalja 1,5m-2m), 

- zjutraj, so vrata igralnice odprta na stežaj zaradi prihodov otrok in da se kljuk 
dotikamo čimmanj, 
- pred igralnico na tleh so označbo, do kod smejo starši (nalepka, 1,5m od vrat), 
- v igralnicah so čimbolj ločene mize, blazine, igrače, 
- otrokom ponudimo toliko igrač, kot jih potrebujejo (v večji meri tiste igrače, ki se 
lažje razkužijo ali po potrebi operejo), 
-  na lončkih z barvicami so imena otrok, da se posamezne barvice dotika le en otrok. 

 

 
 

6.5. Preventivni ukrepi na igrišču 
 
-  da  bi  se  izognili  tesnemu  stiku  med  skupinami,  je  treba  načrtovati  čim  več 
dejavnostina prostem, 
- igrišče naj bo razdeljeno na dve polovici, poskrbljeno pa naj bo tudi za običajne 
ukrepe glede varnosti otrok, 
- tudi na sprehodu naj bodo skupaj otroci iz ene skupine, 
- posamezne skupine, znotraj določenih polovic, dnevno menjavajo igrala, zato jih 
je potrebno ob koncu dne razkužiti in naslednji dan lahko uporabljata ta igrala drugi  
dve skupini, 
-  izjemo  bodo  med  igrali  predstavljali  peskovniki,  mivke  v  njih  se     ne  da 
razkuževati na način kot površine ostalih igral; peskovnik uporablja vsak dan ena 
skupina 
- za bivanje na prostem se prav tako priporoča izraba primernih površin v okolici 

vrtca, 

- če je le mogoče naj bo čas bivanja na prostem čim daljši. 
 
 

6.6. Prehrana 
 
 

Obroki  se  dostavljajo  v  igralnico  tako,  da  je  čim  manj  stika  z  osebjem  izven 
skupine. Vzgojiteljica razkuži ročaj vozička, ga pripelje v igralnico in hrano razdeli. 
Otroci  dobijo  hrano  pripravljeno  tako,  da  jim  je  potrebno  čim  manj  pomagati. 
Otrokom  se  onemogoči,  da  bi  sami  posegali  po  živilih  (npr.  sadje  iz  iste 
posode).Pred hranjenjem in po njem si otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora,
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preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke. 
 

 
 

6.7. Čiščenje prostorov 
 
Vrtec zagotavlja, da so prostori vrtca temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih 
sicer uporablja za čiščenje. 
Vrtec  tudi  zagotavlja,  da  bo  tekom  trajanja  dejavnosti  v  vrtcu  izvedeno  redno 
čiščenje  in  razkuževanje  površin.  Ko  vrtec  zapustijo  vsi  otroci,  čistilka  izvede 
temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, 
kljuk,  in drugih površin, ki se jih otroci in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih 
dotikamo pogosteje, kot so npr. kljuke, stikala, tipke v toaletnih prostorih ipd., se 
razkužujejo  najmanj  trikrat  dnevno.  V  prostorih,  ki  niso  v  stalni  uporabi,  se 
razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno. 
Koši za smeti se praznijo dva krat dnevno. 

Čistilka   ima   zagotovljeno   zadostno   količino   ustreznih   razkužil   in   osebne 
varovalne opreme. 

 

 
 

7. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
 
- V kolikor zboli otrok in ima vročino ter morebitne  druge  znake  akutne  okužbe dihal, 
vzgojiteljica takoj pokliče starše, otroka pa  kolikor  je  mogoče  omeji  od drugih otrok, 
kjer v njeni prisotnosti počaka na starša ((vrtec Cirkulane – učilnica za učno pomoč, 
vrtec Zavrč – športna igralnica vrtca), 
- starši so dolžni obvestiti pomočnico ravnateljice za vrtec oz. ravnateljico zavoda 
v  roku  24  ur  (telefonsko,  elektronska  pošta),  v  kolikor  se  izkaže,  da  je  otrok 
okužen s COVID – 19. Ravnateljica  šole je dolžna v najkrajšem možnem času o 
tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero sepoišče izvor 
kužnosti  ter  poišče  in  obvesti  vse  možne  kontakte  okuženega  otroka. NIJZ 
posreduje  seznam  kontaktov  pristojni  službi  Ministrstva  za  zdravje,  ki  izda 
odločbe o karanteni, 
- pričetek kužnosti je dva (2) dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje osebam, ki so 
bile v kontaktu z okuženim, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno 
stanje. 
-  v  kolikor  zboli  vzgojitelj,  se  umakne  z  delovnega  mesta  in  pokliče  izbranega 
zdravnika.  V  primeru,  da  je  okužen  s  COVID  –  19,  o  tem  v  roku  24  ur  obvesti 
pomočnico  ravnateljice  za  vrtec  oz.  ravnateljico  zavoda  (telefonsko,  elektronska 
pošta).  Ravnateljica  šole  je  dolžna  v  najkrajšem  možnem  času  obvestiti  NIJZ,   
ki prične s postopkom kot je opisan v prejšnjem odstavku. 
- v primeru pojava okužbe vrtec zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje 
celotne stavbe vrtca. 

 

 

Osnovne informacije o COVID-19: 

 
Okužba  z  virusom  SARS-CoV-2  lahko  povzroči  koronavirusno  bolezen  2019  oz. 
COVID-
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19.  Inkubacijska  doba  (čas  med  okužbo  in  pojavom  bolezni)  je  lahko  do  14  
dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe 
dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih 
oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v 
lažji  obliki.Pri  otrocih  je  potek  bolezni  praviloma  lažji,  tveganje  za  težek  potek  
in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi 
boleznimi,  kotso srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, 
imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev 
ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s 
SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben 
tesnejši stikz bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob 
stiku s površinami, onesnaženimi  z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe  je tako 
najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje 
okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta  za javno  zdravje: 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 

 
Vir: NIJZ 

 

 
 

8. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 
 
Vse spremembe in dopolnitve tega protokola, sprejme ravnateljica zavoda in z njimi 
obvesti vse zaposlene, starše in po potrebi druge pristojne. 

 
Protokol se o sprejetju izobesi na oglasne deske zavoda in prične veljati od dneva 
objave. 

 
Zavod  redno  spremlja  vsa  navodila  MIZŠ  in  NIJZ,  ter  ostalih  pristojnih  služb  in 
spreminja, ter periodično dopolnjuje vsa navodila in sprejete ukrepe, načrte. Prav tako 
spremlja in testira ustreznost posameznega ukrepa in preverja izvajanje načrta. 

 

 
 

Ravnateljica 
Suzana Petek 

 

Cirkulane, 7.11.2021                                                           
 
 
 
 
 
 
 

Objavljeno na oglasni deski/poslano sodelavcem preko e pošte, dne: 7.11.2021 
 

Protokol prične veljati dne: 8.11.2021 
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