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Spoštovani starši ali skrbniki! 
 
Pričenja se novo šol. leto, ki bo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 zahtevalo od 
vseh dosledno upoštevanje navodil in veliko prilagajanja. Želimo si, da bi otroci in zaposleni varno bivali v 
vrtcu. 
 
Zato je še posebej pomembno, da v vrtec vstopajo samo zdravi otroci in odrasli ter da se v največji možni 
meri vsi držimo priporočenih ukrepov, ki so v javnih prostorih, kamor sodi tudi vrtec, OBVEZNI: 
 
1. Uporaba zaščitnih mask. 
2. Razkuževanje, higiena rok. 
3. Higiena kašlja. 
4. Posamično vstopanje v vrtec in v garderobe. 
5. Vzdrževanje medosebne razdalje. 
6. Zadrževanje v prostorih vrtca samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno. 
 
Prosimo, da pri tem upoštevate: 
 
1. Da vi ali vaš otrok v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 
2. Otroku ni bila odrejena karantena. 
3. V zadnjih 14 dneh vam (ali članu vaše družine) zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila 

samoizolacije. 
4. Če se bodo pri vašem otroku pojavili znaki/simptomi prehladnega obolenja (vročina, boleče grlo, kašelj) 
ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, otrok ostane doma in 
omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali 
dežurnega zdravnika.  
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila 
prejeli od epidemiološke službe. 
 
V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za vključitev v vrtec v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se 

posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 

Vse priporočene ukrepe v vrtcu dosledno upoštevamo, posebej pozorni smo na higieno rok, higieno kašlja ter 
razkuževanju površin. Strokovne delavke znotraj skupine ne bodo uporabljale zaščitne maske. Z starše je 
uporaba maske obvezna.  Znotraj skupine je težko vzdrževati medosebno razdaljo, zato bomo poskrbeli za 
organizacijo dela po kotičkih, kjer so otroci razdeljeni v manjše skupine znotraj igralnice. Skupine so bodo 
združevale samo toliko, kolikor je nujno potrebno zaradi organizacije dela in kadrovskih zmožnosti. 
 
Ob začetku novega šolskega leta in ob vključitvi otroka v novo skupino morate starši oz. skrbniki podpisati 
izjavo, da je otrok zdrav. Vaš podpis o zdravstvenem stanju vašega otroka bo potreben ob vsaki ponovni 
vključitvi otroka v vrtec, kar pomeni, po vsaki, krajši ali daljši odsotnosti, ne glede na razlog.  
Izjava je v prilogi dopisa na spletni strani vrtca http://vrtecsencur.splet.arnes.si/novice_vrtec/ 
 
Prosimo, da izjavo natančno preberete in jo prinesete podpisano s seboj prvi dan vključitve otroka v novo 
skupino. 
 
Želimo vam in vašemu otroku prijeten in spodbuden pričetek novega vrtčevskega leta. 
 
Šenčur, 27. 8. 2020 
          Darja Marinšek, 
          pomočnica ravnateljice 
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