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Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni
OŠ Miklavž na Dravskem polju – VRTEC
» + dopolnitve«
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ
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.
Na podlagi 4. odstavka 2. člena Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji
in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21, 133/21) in 1. člena Odloka o
dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 133/21) ter v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21),
morajo pogoj PCT, poleg zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki
prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 12 let.
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.
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. Načrtovane dejavnosti planirane po LDN, vrtec v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene
destinacije varne in v skladu s priporočili NIJZ.
13. Individualna dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za
preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2
14. 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,
teamsa 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.

•
•

•
•
•
•
•
•
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•

•
•
•

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
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-CoV-2, 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 COVID19 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/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 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 SARSCoV-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 (ZDR-1),
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
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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 COVID19 (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.
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