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1. UVOD
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 vrtca.

2. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno - izobraževalnega ) PROCESA
Organizacija dela v času razbremenitvenih ukrepov epidemije 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).
3. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA
4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih vrtca Vrtiljak in vrtca Ciciban
VIZ delo za predšolske otroke se izvaja v prostorih vrtca Vrtiljak in Ciciban.
Dejavnost predšolske vzgoje se organizira za otroke, ki so z odločbo sprejeti v vrtec.
4.2. Izvajanje VIZ dela za otroke z zdravstvenimi omejitvami
V vrtec se lahko vključijo le zdravi otroci. Starši morajo spremljati njihovo zdravstveno stanje
in v primeru, da otrok zboli, morajo obvestiti vrtec in otroka ne pripeljejo v vrtec.
4.3. Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami
VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini (skladno z določili Priloge I k
tem Pravilom), se organizira skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z veljavno
zakonodajo s področja delovnih razmerij.
4.4. Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela
Za organizacijo oddelkov, zaposlenih in protokolov, mora vzgojiteljica od staršev pridobiti tudi
informacije, ob kateri uri bodo otroke pripeljali v vrtec in ob kateri uri bodo prišli po njih.
4. OBSEG VIZ DELA
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih vrtca Vrtiljak in Ciciban izvaja po
Kurikulumu. Veliko časa bo namenjenega za igro v naravi, branju otroške literature, slikanic,
pogovorom z otroki, ustvarjalnim igram in na splošno gibanju otrok. Dejavnosti v oddelku bodo
organizirane po kotičkih. Otrokom bodo ponujene igrače, ki se lahko operejo in razkužijo.
Dejavnosti bodo strokovne delavke načrtovale na podlagi opazovanja, poslušanja otrok,
pogovora z njimi in njihovih potreb. Delo bo potekalo umirjeno, da se bodo otroci počutili varno.
Pomembno je, da strokovni delavci nudijo otrokom čustveno bližino in so pozorni na čustvene
stiske otrok ter jim dajo priložnost izraziti čustva.

Sledimo naslednjim ukrepom in priporočilom:
• Oddelek otrok naj deluje kot mehurček; otroci različnih oddelkov naj se med seboj ne
mešajo;
• Če se iz organizacijskih razlogov ne morete izogniti združevanju oddelkov na začetku
in koncu poslovnega časa, potem poskrbite za sledljivost, kateri otroci so bili skupaj na
posamezen dan; v tem primeru se priporoča, da se dejavnosti organizirajo po kotičkih
oziroma v manjših skupinah;
• Z namenom zmanjšanja stikov med otroci in preprečevanja širjenja virusa se odsvetuje
združevanje otrok različnih oddelkov pri izvajanju dodatnih dejavnostih, tako v prostorih
vrtca, kot tudi izven prostorov vrtca;
• Organiziranje dogodkov in dejavnosti druženja v mesecu decembru in do nadaljnjega
se odsvetuje

Zapisane v odebeljenem besedilu, se smiselno v odvisnosti od narave posameznega primera
izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije, po elektronski pošti.
Starši lahko informacije od vzgojiteljic in drugih strokovnih delavcev vrtca pridobivajo po
elektronski pošti ali po telefonu.
Vzgojiteljski zbori, strokovni aktivi ter pogovorne ure s starši se izvajajo preko aplikacije MS
Teams.
5. OBLIKOVANJE VZGOJNIH SKUPIN
Vzgojne skupine v vrtcu so oblikovane po normativih.
Sočasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika
vzgojitelja; 17. člen Zakona o vrtcih (ZVrt) določa, da je sočasnost obeh strokovnih
delavcev v oddelku zagotovljena s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov
(tretji odstavek 17. člena ZVrt). V kolikor pride do nepredvidene odsotnosti strokovnih
delavcev, za vrtec to predstavlja izredno situacijo, ki je ni mogoče predvideti, zato v
takšnem primeru, ko dejanska sočasnost ni zagotovljena iz objektivnega in utemeljenega
razloga, lahko delo v oddelku opravlja le en strokovni delavec, dokler vrtec ne more
zagotoviti običajne sočasnosti.
Praksa dijakov in študentov je lahko v pomoč dijakov in študentov, ki se izvaja v strnjeni
tedenski obliki z upoštevanjem vseh higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužb in
ob upoštevanju pogoja PCT.

6. RAZPORED VZGOJNIH SKUPIN
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.
Strokovni delavci vodijo evidenco prisotnih otrok ( dnevnik) ter evidenco združevanja otrok
zjutraj in popoldne. Oddelki se združujejo po dva oddelka iste starostne skupine, zjutraj od
6.00 – 7.15 ter popoldan med 15.15 – 16.30 ure.
V oddelkih se vodi evidenca prisotnih otrok in vzgojiteljic, pri čemer bo poskrbljeno za
sledljivost stikov.

7. VARNOSTNI UKREPI
Vzgojiteljice in vsi drugi zaposleni v vrtcu upoštevajo higienske ukrepe. Otroci zaščitne maske
ne potrebujejo.
Nošenje mask v prostorih vrtca je za zaposlene obvezno, razen v oddelku pri neposrednem
delu z otroki. ž
Maske uporabljamo tudi v času odmora zaposlenih, pri tem pa vseeno v prostorih vrtca
zaposleni ohranjamo medsebojno razdaljo 1,5 – 2 m.
Zaposleni si nadenejo masko ob sprejemu in oddaji otrok staršem. Zaposleni imajo maske tudi
ob prehodu v drugo igralnico.
Vsi zaposleni se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne
maske z infografiko na hodnikih in v skupnih prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno
temeljito umiti ali razkužiti roke.
Vzgojiteljice vzdržujejo osebno razdaljo (1,5-2m) do kolegov in otrok iz drugih vzgojnih skupin.
Znotraj vzgojne skupine strokovne delavke poskrbijo za redno in temeljito umivanje rok z milom
ali razkuževanje. Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz
stranišča, pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem
prijemanju kljuk, po dotikanju drugih površin,… Poskrbijo za zgoraj omenjeno redno in temeljito
umivanje rok z milom tudi pri otrocih. Ti ne uporabljajo razkužila.
Osebje in otroci upoštevajo pravilno higieno kašlja in kihanja (preden zakašljamo/kihnemo, si
pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali z zgornjim delom rokava). Papirnat robček po
vsaki uporabi odvržejo v koš in si nato umijejo roke z milom.
Vse opisane ukrepe bodo imeli v obliki infografike prikazane na hodnikih, v skupnih prostorih,
v igralnicah in v umivalnicah.
Ob previjanju otrok, vzgojiteljice uporabljajo zaščitne rokavice za enkratno uporabo. Roke si
umijejo ali razkužijo pred začetkom previjanja, po previjanju in po čiščenju in dezinfekciji
previjalne mize.
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,…)

8.1. Vstop v vrtec
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. V vrtcu se nihče ne zadržuje več časa; otroka čimprej odda oz prevzame od
strokovne delavke.
5. Zunanji obiskovalci pozvonijo pri glavnem vhodu, kjer jih sprejme pooblaščena oseba
( Urška Suhodolčan Homer, Živa Krajnc, Ksenija Rodeš) za preverjanje PCT pogojev.
Vodi se evidenca prihodov v administraciji vrtca.
6. Vrtec Vrtiljak in Ciciban se odpirata ob 6.00 uri, zapirata ob 16.30 uri.

7. Starše redno seznanjamo z vsemi aktualnimi informacijam ter jih nenehno
ozaveščamo, da naj v vrtec vstopajo le zdravi otroci.
8. Strokovni delavci vodijo evidenco prisotnih otrok ( dnevnik) ter evidenco združevanja
otrok zjutraj in popoldne. Oddelki se združujejo po dva oddelka iste starostne
skupine, zjutraj od 6.00 – 7.15 ter popoldan med 15.15 – 16.30 ure.
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. 02 450 01 00.
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.
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

o

Načrtovane dejavnosti planirane po LDN, vrtec v naravi bomo izvedli, če bodo
predvidene destinacije varne in v skladu s priporočili NIJZ.

o

Individualna dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh
higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2

o

Sestanki zaposlenih bodo potekali ob upoštevanju priporočil glede
medosebne razdalje ter uporabi zaščitne maske in navodil NIJZ v izjemnih
okoliščinah na daljavo, preko e- pošte, MS Teams-a in telefona.

Nošenje mask v prostorih vrtca je za zaposlene obvezno, razen v oddelku pri
neposrednem delu z otroki. ž
Maske uporabljamo tudi v času odmora zaposlenih, pri tem pa vseeno v prostorih
vrtca zaposleni ohranjamo medsebojno razdaljo 1,5 – 2 m.

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zaposleni si nadenejo masko ob sprejemu in oddaji otrok staršem. Zaposleni imajo
maske tudi ob prehodu v drugo igralnico.
Zaposleni moramo redno spremljati svoje zdravstveno stanje.
Če strokovni delavec vrtca ugotovi, da se ne počuti dobro, oziroma opazi simptome in
znake okužbe dihal in ima vročino, ali je bil v stiku z obolelim pokliče svojega
osebnega zdravnika ter obvesti vodstvo.
Igrala na igrišču vrtca razkužujejo čistilke in hišnik vrtca.
Hišnik ne vstopa v oddelke, kadar so prisotni otroci.
Vsi zunanji obiskovalci ( servis, dostava…) morajo nositi maske, obvezno je
razkuževanje rok ter upoštevanje vseh priporočil ter smernic NIJZ ter izpolnjevati
pogoj PCT.
Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred
osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma ne velja pogoj
cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in
upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje
varnostne razdalje, zračenje prostorov.
Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka - novinca v
vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.
Pooblaščena oseba za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT je v vrtcu Vrtiljak
pomočnica ravnateljice Urška Suhodolčan Homer in svetovalna delavka Živa Krajnc;
v vrtcu Ciciban pa vodja enote Ksenija Rodeš.
V kolikor se ne upoštevajo navodila, pravila po protokolu vrtca, po določenih
smernicah, pravilih se to smatra kot stroga kršitev na delovnem mestu.
Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni OŠ Miklavž na Dravskem polju – vrtec je
objavljen na spletni stani vrtca ter v skupnih prostorih vrtca Vrtiljak in Ciciban.
Na hodnikih vrtca hodimo po desni strani
Vrtec ima pravilnik o prezračevanju, vsaka igralnica/oddelek ima prav tako pripravljen
načrt – protokol prezračevanja in protokol oddelka
Igrače strokovne delavke redno razkužujejo (pri tem smo pazljive s količino razkužila).
Otroci v vrtec ne prinašajo igrač, razen mehke igrače za spanje, katere morajo starši
redno čistiti oz. razkuževati.
Dudice in nanice naj imajo v garderobi pripravljene samo za spanje, v kolikor je to
mogoče oz. izvedljivo.
Zunanja igrala uporabljamo po urniku - razporedu
Otroci so razporejeni v svoje oddelke, v stalne mehurčke, združujejo se samo po dva
oddelka istega starostnega obdobja zjutraj ( 6.00 – 7.15) in popoldne (15.15 – 16.30
uri). Na hodnikih se naj ne srečujejo, vse dejavnosti, kjer bi se otroci združevali ne
planiramo.
Roditeljski sestanki bodo potekali v več delih, med 7.9. – 13.9.2021 na prostem
Dejavnosti se naj izvajajo po LDN oddelka, večina dejavnosti naj bo usmerjenih na
dejavnosti na prostem.
Sodelovanje s starši naj poteka v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ob spoštovanju
varnostne razdalje in nošenju mask.

VRTEC VRTILJAK VHODI
1. sklop: Palčki, Lunice in Kapljice. – VHOD PRI KUHINJI / vhod 4
2. sklop: Baloni, Raziskovalci - VHOD PRI IGRIŠČU/ vhod 3
3. Sklop: Žogice, Čebelice in Mehurčki, - GLAVNI VHOD/ vhod 2
4. Sklop: Bibe in Vetrnice. – VHOD I. starostnega obdobja/ vhod 1
VRTEC CICIBAN VHODI
1. sklop: Rožice, Sončki in Zvezdice. – GLAVNI VHOD
2. sklop: Mavrice- VHOD 2
3. Sklop: Mehurčki – VHOD PRI TELOVADNICI
V vrtec vstopajo zdravi otroci, ki obiskujejo vrtec v spremstvu samo ene zdrave odrasle osebe
in se ne zadržujejo v prostorih vrtca ali igrišča. Po hodniku se držijo desne strani in skrbijo za
osebno razdaljo z drugimi (1,5-2m). Prav tako upoštevajo označbe razdalje pred igralnicami.
Druge osebe v vrtec lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne
maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same.
Ob vstopu v vrtec se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na vseh vhodih.
Otroci si umijejo roke ob vstopu v njihovo matično igralnico.
Zaposleni vstopajo v vrtec 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 oba glavna vhoda v vrtec in pri spodnjem vhodu ( nov
oddelek II. starostnega obdobja) Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo.
Ob vstopu v vrtec morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske.
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.
Zaradi organizacije dela in oblikovanja delavnega časa strokovnih delavk, se je potrebno držati
ure prihoda otroka v vrtec, ki so ga starši navedli vzgojiteljici.
Zaposleni starše prvi teden usmerjamo na vhode igralnice njihovega otroka; opozarjamo jih
na nošenje mask, prosimo, naj se čim manj časa zadržujejo na hodnikih, naj hodijo po desni
strani hodnika, …V kolikor starš ne upošteva naših navodil, smernic in ga večkrat opozorimo
na nošenje maske, si to zapišemo ( navedemo datum, uro, priimek starša)
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.

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/21, v nadaljevanju:
odlok) se obvesti vse zaposlene in obiskovalce šole, da morajo za gibanje in zadrževanje v
prostorih vrtca izpolnjevati PCT pogoj:
Za zaposlene v vrtcu se kot dokazilo upošteva tudi negativni rezultat (samo)testiranja s HAG
testom, ki ni starejši od 7 dni in na katerega jih je napotil delodajalec.
Samotestiranje poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih vedno ob isti uri, na delovnem mestu
in sicer:
v pisarni pomočnice ravnateljice, ga. Urške Suhodolčan Homer, od 10.00 do 11.00 v vrtcu
Vrtiljak in v zbornici vrtca Ciciban pri ga. Kseniji Rodeš od 10.00 – 10.30 ure.
Teste za samotestiranje prejmete pri Urški Suhodolčan Homer ter Kseniji Rodeš pred
izvedbo samotestiranja.
Pri izvedbi samotestiranja je potrebno upoštevati priložena navodila. Po končanem
samotestiranju zaposleni izpolnijo evidenčni list samotestiranja in ga posredujejo Urški
Suhodolčan Homer ter Kseniji Rodeš.
V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja zaposleni nemudoma obvesti osebnega
zdravnika, ki ga bo napotil na testiranje z metodo PCR in dal nadaljnja navodila. Dokler s
testom PCR ni dokazano drugače, pozitivni rezultat samotestiranja pomeni, da pogoja PCT
ne izpolnjujete. Delodajalec bo v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
prepovedal delo v prostorih vrtca, dokler se ne izpolni pogoj PCT. Če zaposlen njegovih
navodil ne bo upoštevali, bo delodajalec uporabil ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja
varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter
kolektivnimi pogodbami dejavnosti (3. odstavek 7. člena Odloka o načinu izpolnjevanja
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV2, Uradni list RS, št. 146/21).
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen,
če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj
navedenih dokazil, in sicer:
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 Covishieldproizvajalca 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/JanssenCilag. 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 iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega
člena, 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 iz
prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
a) osebam, ki so mlajše od 12 let,
b) osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
c) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 2., 2. ali 3. razred
osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim
programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami,
d) osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta
starosti
e) učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.
Samotestiranja prav tako ne izvedite, če se na dan testiranja ne počutite zdravo in imate
znake akutne okužbe dihal ali prebavil ali ste v zadnjih desetih dneh bili v stiku z osebo,
okuženo s SARS-CoV-2; v teh primerih takoj pokličite svojega osebnega ali dežurnega
zdravnika, ki vam bo dal ustrezna navodila.
Obveščamo vas, da ste se testiranja dolžni udeležiti, razen v primerih, navedenih zgoraj.
Neupravičena odklonitev testiranja pomeni kršitev določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR1), Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v povezavi z Zakonom o nalezljivih
boleznih (ZNB), ki v 4. členu določa, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi
boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred
temi boleznimi. Neudeležba na testiranju lahko pomeni kršitev 2. odst. 4. čl. Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 –
ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), za katero je predpisana globa od 400 do 4000
EUR (3. odst. 54. čl. Zakona o nalezljivih boleznih).
Pogoja ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let in 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 ali zavod za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Vse zaposlene in obiskovalce vrtca, ki ne sodijo med navedene izjeme, se prosi, da pred
vstopom v prostore vrtca pripravijo dokazilo, da izpolnjujejo pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja
(7. člen odloka) preverja: pomočnica ravnateljice Urška Suhodolčan Homer ter svetovalna
delavka Živa Krajnc v vrtcu Vrtiljak ter Ksenija Rodeš v vrtcu Ciciban.
Osebam, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo in ne sodijo med izjeme, za katere pogoj PCT ne
velja, vstop v prostore vrtca ni dovoljen.

IZJEME GLEDE KARANTENE NA DOMU ZA OSEBE, KI SO BILE V VISOKO
TVEGANEM STIKU Z OSEBO S COVID-19

Za nalezljivo bolezen covid-19 se pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku* z osebo, pri
kateri je
bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, izvaja karantena na domu, ki traja 7 dni od
zadnjega visoko
tveganega stika. Natančnejša navodila za karanteno na domu so na voljo na naslednji
povezavi.
V skladu z Odlokom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21,
190/21 in
200/21, 2/22) so izjeme za karanteno zaradi visoko tveganega stika z osebo s potrjeno
okužbo na virus
SARS-CoV-2 naslednje:
- osebe, ki so prejele poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali
cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna;
- osebe, ki so prebolele covid-19, kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa
PCR,
ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni;
- osebe, ki so prebolele covid-19 (kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa
PCR,
ki je starejši od desetih dni) IN so bile cepljene z drugim odmerkom 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,
cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin
proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali so prejele
odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag

8.2. Gibanje po vrtcu
Skupine se po nepotrebnem ne mešajo in ne družijo med seboj.
Vzgojiteljice poskrbijo, da ne prihaja do mešanja otrok iz različnih skupin v toaletnih prostorih.

8.3. Zračenje igralnic
Vzgojiteljica 10 minut pred prihodom prvega otroka v oddelek temeljito prezrači igralnico tako,
da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot je
določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta.
Zračenje z odpiranjem vseh oken opravi še vsaj enkrat tekom dneva.
Nato odpre vsa razpoložljiva okna v igralnici po odhodu zadnjega otroka iz oddelka in tako
pusti 10 minut.
V kolikor je zunaj primerno vreme in ni prepiha, lahko pusti odprta okna v igralnici ves dan.

8.4. Preventivni ukrepi v igralnicah
V igralnicah so:
- Umivalniki s tekočo vodo
- Podajalniki papirnatih brisač
- Koši za smeti
- Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)
Ob vstopu v igralnico si otroci temeljito umijejo roke z milom.
Znotraj vzgojne skupine se bo, kolikor je možno, vzdrževalo osebno razdaljo 1,5-2m med
člani. Moramo pa se zavedati, da otroci potrebujejo čustveno bližino, občutek varnosti in
zaupanja.
Vzgojne skupine bodo stalne. Ne bodo se srečevali z drugimi vzgojnimi skupinami.
Otroke mora vzgojiteljica dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok ter
pravilni higieni kašlja in kihanja. V vseh igralnicah bodo na steni zalepljeni zapisi v obliki
infografik, ki prikazujejo pravilno izvajanje higienskih ukrepov.
Pogosto razkuževanje površin, ki so izpostavljene dotikom (kljuke, sanitarije, umivalniki, mize,
stoli…)
Redno prezračevanje igralnic (vsaj 3x – pred prihodom otrok, vmes in po odhodu otrok).
Otroci ne prinašajo igrač v vrtec.
Uporaba igrišča bo razdeljena po conah. Zunanja igrala bo v dnevu koristila le ena vzgojna
skupina, po predhodno izdelanem načrtu uporabe igral, nato pa se bodo igrala v celoti
razkužila.
Otrokom bodo ponujene igrače, ki jih je mogoče umiti in razkužiti. Igrače se bodo redno prale
in razkuževale.
Pri počitku bo vsak otrok imel svoj ležalnik označen, tako da bo vsak dan imel enakega. Med
ležalniki bo razdalja, kolikor se je bo mogoče zagotoviti.

Ob odhodu domov si otroci umijejo roke.
8.5. Odhod domov
VRTEC VRTILJAK VHODI
1. sklop: Palčki, Lunice in Kapljice. – VHOD PRI KUHINJI / vhod 4
2. sklop: Baloni, Raziskovalci - VHOD PRI IGRIŠČU/ vhod 3
3. Sklop: Žogice, Čebelice in Mehurčki, - GLAVNI VHOD/ vhod 2
4. Sklop: Bibe in Vetrnice. – VHOD I. starostnega obdobja/ vhod 1
VRTEC CICIBAN VHODI
1. sklop: Rožice, Sončki in Zvezdice. – GLAVNI VHOD
2. sklop: Mavrice- VHOD 2
3. Sklop: Mehurčki – VHOD PRI TELOVADNICI

Starši prihajajo po otroke v vrtec pri vhodih, ki so označeni po oddelkih.
V kolikor so vhodi zaklenjeni, starši le tam pozvonijo.
Zaradi organizacije dela in oblikovanja delavnega časa strokovnih delavk, se je potrebno držati
ure odhoda otroka iz vrtca, ki so ga starši navedli vzgojiteljici.
8.6. Čiščenje prostorov
Vrtec zagotavlja, da so prostori vrtca temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer
uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom izvajanja vzgojne dejavnosti.
Nadalje vrtec zagotavlja, da tekom odprtja vrtca poteka redno čiščenje in razkuževanje
površin. Po zaprtju vrtca, čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z
razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin. V vsaki igralnici so razkužila in
razkužilni robčki, ki jih za razkuževanje bolj izpostavljenih površin uporabljajo vzgojiteljice.
Zaposleni po vsaki uporabi fotokopirnega stroja, le-tega obrišejo z razkužilnim robčkom.
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.
8.7. Drugi ukrepi
Vrtec bo izvajal redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja vsak konec tedna tako, da
se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15
minut.
8.8. Kuhinja in proces prehranjevanja
Tako za vrtec Vrtiljak, kot za vrtec Ciciban velja, da se ravnajo po teh pravilih:
Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko ves čas, ko so v kuhinji. Delovna
oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.
Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.
Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.

Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5 – 2,0 m.
Na vozičke se naložijo večje količine hrane, saj kasneje ni možno prihajati po repete v kuhinjo.
Preden jed zapusti kuhinjo ga kuharsko osebje zaščiti s folijo ali pokrovko. Dežurna pomočnica
vzgojiteljice na vsakem posameznem hodniku, bo zadolžena za dovoz in odvoz vozička s
hrano do igralnic v naslednjem časovnem okvirju:
ČASOVNI REŽIM ZAJTRKA:
I.starostno obdobje – 8.30 – 9.00
II.starostno obdobje – 8.45 – 9.15
ČASOVNI REŽIM ZA KOSILO:
I.starostno obdobje - 11.15 – 12.00
II.starostno obdobje - 11.30 – 12.15
Pred hranjenjem in po njem si morajo osebje in otroci umiti roke.
Vhodna vrata v vrtec se ob 8.30 zaklenejo, da so hodniki prosti za razvoz hrane po vrtcu.

8.9. Zaposleni
Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0m; v
zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici sta hkrati lahko le 2
zaposlena, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo.
Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno
distanco.
9.UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19
V kolikor zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v
poseben prostor – pisarno svetovalne delavke. O bolezni se obvesti starše ali skrbnike, ki
pridejo takoj po njega.
V Vrtcu Ciciban bo otrok izoliran v prostor knjižnice, kjer bo s svojo vzgojiteljico počakal na
starše.
Starši so dolžni obvestiti vrtec v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže,
da je otrok okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti
NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče 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 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi
spremljajo svoje zdravstveno stanje.
V kolikor zboli vzgojiteljica, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V
primeru, da je okužena s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnateljico vrtca (telefonsko,

elektronska pošta). Ravnateljica je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične
z enakim postopkom kot je opisano zgoraj.
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-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, kot so
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 stik z 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
10.SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST
Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Miklavž na Dravskem polju. Veljajo in uporabljajo se do
preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega
pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov,
na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na
spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.
V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko
začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v
pristojnosti ravnatelja šole.

Dušanka Mihalič Mali,
Ravnateljica zavoda
ŽIG
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OBVESTILO ZAPOSLENIM IN OBISKOVALCEM VRTCA VRTILJAK, MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21 in
201/21, v nadaljevanju: odlok) obveščamo zaposlene in obiskovalce vrtca, da
morajo za gibanje in zadrževanje v prostorih vrtca izpolnjevati pogoj prebolevnosti,
cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT).
Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
1. osebam, ki so mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in
zaposlitev pod posebnimi pogoji,
2. 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 ali zavod
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne
centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
3. osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta
oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
4. učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
5. uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje
na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
6. uporabnikom storitev dostave blaga ali prevzema poštnih pošiljk v dostavi naslovniku.
Vse zaposlene in obiskovalce vrtca, ki ne sodijo med navedene izjeme, prosimo, da pred
vstopom v prostore vrtca pripravijo veljavni osebni dokument in dokazilo, da
izpolnjujejo pogoj PCT.
Izpolnjevanje pogoja (5. člen odloka) preverja Urška Suhodolčan Homer in Živa Krajnc
Osebam, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo in ne sodijo med izjeme, za katere pogoj PCT ne
velja, vstop v prostore šole ni dovoljen.

