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Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni 
OŠ Miklavž na Dravskem polju - VRTEC 

 
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ Miklavž na 

Dravskem polju - VRTEC 
(OSNUTEK) 

 
Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo 
izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v vrtcu Vrtiljak in Ciciban. 
 
Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede 
na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, 
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Vrtec jih bo 
dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve 
same objavljal na spletni strani šole. 
 
 
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. 

Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v vrtcu ohranjajo oddelki v celoti smo pripravili 

ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali morebiten prenos okužbe. Protokol je nastavljen na trenutno 

situacijo in se bo dopolnjeval tekom šolskega leta glede na aktualno epidemiološko sliko. 

 

1. V vrtec lahko vstopajo le zdrave osebe: otroci, starši, zaposleni oziroma po potrebi 
zunanji obiskovalci.  
 

2. Ob vstopu v vrtec je obvezno razkuževanje rok. Razkužila  so na razpolago pri vsakem 
vhodu ter tudi v oddelkih. 
 

3. V prostorih vrtca je obvezna uporaba zaščitne maske. 
 

4. Zunanji obiskovalci pozvonijo pri glavnem vhodu, kjer jih sprejme administrator ali 
pomočnica ravnateljice. Vodi se evidenco prihodov. 
 

5. Vrtec Vrtiljak in Ciciban se odpirata ob 6.00 uri, vrtec Ciciban vrata zapre ob 16.00 uri, 
vrtec Ciciban pa ob 16.30 uri. 
 

6. Starše redno seznanjamo z vsemi aktualnimi informacijam ter jih nenehno 
ozaveščamo, da naj v vrtec vstopajo le zdravi otroci. 
  

7. Strokovni delavci vodijo evidenco prisotnih otrok (dnevnik) . 
 

8. Starši morajo vodstvu vrtca ali vzgojiteljici do navedenega časovnega okvirja sporočiti, 
da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec. Sporočiti morajo tudi čas prihoda otroka v 
vrtec in čas njegovega odhoda iz vrtca. Otroci se v jutranjem in popoldanskem času 



ne združujejo in ostajajo vsak v svojem oddelku. Vsak oddelek je svoj » mehurček«.Iz 
tega razloga je iz strani staršev pomembno dosledno upoštevanje navedene ure 
prihoda in odhoda otroka iz vrtca.  
V oddelkih se vodi evidenca prisotnih otrok in vzgojiteljic, pri čemer bo poskrbljeno za 
sledljivost stikov.  
 

9. Če strokovni delavec v času bivanja otroka v vrtcu ugotovi, da se otrok ne počuti dobro, 
oziroma pri otroku opazi simptome in znake okužbe dihal in ima vročino, otroka odpelje 
iz oddelka v prostor pri svetovalni delavki.  V vrtcu Ciciban je to prostor – knjižnica. O 
tem takoj obvesti starše oziroma skrbnike, ki morajo otroka prevzeti čimprej. Po 
odhodu se prostor razkuži. 
 

10. Ravnateljica Zavoda o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju 
vrtca oz oddelka vrtca seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po 
telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili 
Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor tel. 02 4500100. 
Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali 
ožjih družinskih članih, se ravnateljica prav tako posvetuje pri epidemiologu z 
območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 
 
 
 

11. Za zaščito pred okužbo je potrebno:  
 

• redno in temeljito umivanje rok z milom in toplo vodo,  

• upoštevanje higiene kašlja, 

• zračenje večkrat dnevno, 

• vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo, 

• na hodnikih se gibljemo  po cestnem pravilu – po desni strani, 

• po uporabi pripomočkov/didaktičnih pripomočkov - igrač strokovni delavec le te 
razkuži  oziroma jih za 3 dni pusti v karanteni (jih ne uporablja), 

• pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo otroci nujno umiti roke  

• zunanja igrala se uporabljajo po določenem urniku za posamezne oddelke 
    

 
12. Individualna dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih 

ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2  
 
 

13. Sestanki zaposlenih (sporočila, važne informacije) bodo potekali na daljavo (teams), 
preko e- pošte in telefona. 
 

14. Otroci v vrtec ne prinašajo lastnih igrač in knjig. V kolikor potrebujejo pri počitku dudo 
ali »ninico«, je le ta dovoljena, a shranjena na določenem mestu (v omarici) za čas 
počitka. 
Večkrat dnevno bomo očistili in razkužili površine, ki se jih otroci pogosto dotikajo 
(mize, stole, kljuke, stranišča, umivalniki,…) 
 
 

15. Zaposleni vstopajo v vrtec Vrtiljak in iz njega izstopajo izključno skozi službeni vhod. 
Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v vrtčevske 
prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske. Na podružnici vstopajo zaposleni 
skozi  glavni vhod v vrtec.  



16. Otroci naj v vrtec pridejo najkasneje do 8.30 ure, saj se takrat vhodna vrata v vrtec 
zaklenejo. S tem zagotavljamo proste hodnike za razvoz hrane. Vhodna vrata ostanejo 
zaklenjena ves dopoldan, zato ob morebitnem kasnejšem vstopu ali prihodu po otroka, 
starši pred vhodom pozvonijo. 
 

17. Zaradi organizacije dela in oblikovanja delavnega časa strokovnih delavk, se je 
potrebno držati ure prihoda otroka v vrtec, ki so ga starši navedli vzgojiteljici. 
 
 

 

Odprti bodo ločeni vhodi: 

V vrtcu Vrtiljak  

-vhod 1 (vhod pri I. st. obd.) – BIBE, VETRNICE, ŽOGICE 

-vhod 2 (glavni vhod) – OBLAČKI, BALONI, RAZISKOVALCI, ČEBELICE 

-vhod 3 (vhod na igrišče pri kuhinji) – PALČKI, LUNICE, KAPLJICE 

 

 

V vrtcu Ciciban 

-vhod 1 (glavni vhod) – SONČKI, ROŽICE, MEHURČKI,  

 -vhod 2   ( vhod iz igrišča)  - ZVEZDICE, MAVRICE 

Starši z otroki vstopajo in izstopajo pri vhodu, ki je namenjen oddelku  otroka in bo tako tudi 

označen.  

Pred vstopom in izstopom iz vrtca je obvezno razkuževanje rok. Razkužila  so na razpolago pri 

vsakem vhodu. 

V prostorih vrtca je obvezna uporaba zaščitne maske. 

V času obiska vrtca naj bo zagotovljena priporočena varnostna razdalja med vsemi obiskovalci.  

 

 


