
UKREPI ZA STARŠE OB PRIHODU V VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO V ČASU EPIDEMIJE (od 

18. 5. 2020 do preklica) 

 

Zaradi zaščite otrok in zaposlenih pred okužbo se bodo v Vrtcu izvajali higienski ukrepi po 

priporočilih NIJZ.  

V Vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci in njihovi starši. Ob prvem prihodu starši prinesite 

Izjavo za starše pred vstopom otroka v vrtec v času epidemije Covid-19 (v prilogi). Ob vstopu 

v vrtec starši nosite zaščitno masko, si na vhodu razkužite roke in hkrati vas prosimo, da držite 

razdaljo 1,5-2 m do drugih oseb. Pri prihodu vas prosimo, da do igralnice izberete najkrajšo 

možno pot in se ne zadržujete dlje, kot je nujno potrebno. Otroka naj v pripelje odrasla oseba 

iz istega gospodinjstva kot otrok. Prosimo tudi, da starši ne hodite v igralnice, prav tako se ne 

zadržujte na igriščih. 

Otroka pospremite do garderobe, otrok se preobuje, sleče vrhnje oblačilo, nato ga usmerite 

k umivanju rok v umivalnico. Kadar v enoti ni dostopa do umivalnika izven igralnice, otroka 

usmerite v igralnico, kjer strokovni delavec poskrbi za umivanje rok ob prihodu otroka v 

igralnici. Jutranjega združevanja otrok ne bo, saj ne želimo da se okužba širi med skupinami, 

zato gre vsak otrok ob prihodu direktno v svojo skupino. 

Ob lepem vremenu bomo čim več časa preživeli zunaj, zato naj ima otrok rezervna oblačila in 

plastično vrečko z imenom otroka, kamor bodo strokovni delavci pospravili umazana oblačila. 

Od doma naj otroci ne prinašajo igrač, knjig, … Ninice in dude naj prinesejo, če je res nujno 

potrebno. Te bodo strokovni delavci hranili v igralnici za vsakega otroka ločeno. 

Dnevni red za otroke bo prilagojen razmeram. Za vse otroke bo poskrbljeno kar se tiče 

prehrane, nege in pedagoškega dela. Potrudili se bomo, da otrokom omogočimo čim bolj 

prijazne dneve. 

V upanju, da bomo pri ukrepih vsi uspešni in zajezili širjenje bolezni vas lepo pozdravljamo, 

Služba OPZHR 

 

 

 


