
Priloga 2:        IZSEK IZ HIGIENSKIH PRIPOROČIL ZA VRTCE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

 

 

PRVI PRIHOD V VRTEC  
 

Starši morajo vodstvu vrtca sporočiti, da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec pred ponovnim 

prihodom otroka v vrtec. Ob prihodu otroka prinesejo podpisano izjavo (Priloga 2). Starši naj 

spremljajo zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestijo vrtec in otroka ne pripeljejo v 

vrtec.  

 

PRIHOD V VRTEC in ODHOD IZ VRTCA  
 

Potrebno je časovno in prostorsko načrtovanje prisotnosti in dejavnosti otrok v vrtcu in časa prevzema 

ter odhoda otrok iz vrtca, da se izognemo zastojem v garderobi. 

 

Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5m - 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če 

prihajajo hkrati.  

 

V vrtec naj ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če je nujno, pa z masko in si ob vstopu razkužijo roke. 

Otrok si po preobuvanju in oblačenju umije roke. 

 

Priporočamo, da si predšolski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih umivajo z vodo in milom. 

 

Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva.  

 

Uporabo javnega prevoza do vrtca in z njega odsvetujemo, če je mogoče priti drugače. 

 

 

IGRAČE IN DUDE  
 

Otroci naj načeloma ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude) in podobno je treba 

shraniti za posameznega otroka, za čas med spanjem. 

 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V VRTCU  
 

Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem 

prostoru. Če je mogoče, naj nosi masko. O bolezni naj se obvesti starše ali skrbnike. Oboleli otrok naj 

uporablja samo določene sanitarije in umivalnik. 

 

Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo vrtec. Vrtec o tem obvesti 

NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira 

kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd. Pričetek kužnosti je 

dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo 

svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o 

karanteni. 

 

Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, vzgojiteljica, vzgojitelj oziroma osebje s COVID-19, se 

temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

 

 


