Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v Vrtcu Zarja
v času koronavirusa (COVID-19)
in poostreni sanitarno-higienski ukrepi po omejitvah ukrepov po epidemiji
Vlada RS je s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt
sproščanja omejitev ukrepov, s katerimi od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve
na področju šolstva in predšolske vzgoje. Na osnovi stališča Svetovalne skupine pri
Ministrstvu za zdravje, da je epidemiološka situacija ugodna, je bilo ocenjeno, da je možno
nadaljnje postopno vključevanje otrok v vrtce, ob skrbnem spremljanju stanja in kakovostni
izvedbi priporočenih ukrepov.
I. NAČIN MEDSEBOJNEGA KOMUNICIRANJA IN OBVEŠČANJA
Vodstvo Vrtca Zarja se dnevno seznanja in upošteva stalne ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji
ter pripravlja smernice za vsakdanje nemoteno delo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa spremlja vse komunikacijske točke in redno
posodablja informacije ter seznanja o dogovorih preko spletne strani in neposredno vzgojnoizobraževalne ustanove.
NIJZ je ključna točka v sistemu medsebojnega obveščanja in zagotavlja stalno dosegljivost.
Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja osnovno
vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja.
POMEMBNI KONTAKTI:



Pristojni direktorat pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (T: 01 400 52 00,
E: gp.mizs@gov.si).
NLZOH CELJE, T: 03 42 51 200.

II. NA OSNOVI POZIVA MINISTRSTVA
1. Vrtec Zarja določa odgovorne osebe, ki morajo v skladu s priloženimi napotki pričeti s postopki
priprave
načrtov
za
kontinuirano
delovanje
in
izvajanje
vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti. Odgovorne osebe so: ravnateljica vrtca, pomočnici ravnateljice in vodja OZHRP.

2. Odgovorne osebe skladno z lastno presojo konkretnih primerov ocenijo stopnjo tveganja in na
osnovi navodil ter smernic pristojnih organov prilagodijo svoje aktivnosti. Ob vsaki oceni stopnje
tveganja na višjo raven, vodstvo vrtca odloča sprotno ter navodila ažurira.

3. Odgovorne osebe vse od začetka uvedbe ukrepov na državnem nivoju vzpostavljajo sistem za
komuniciranje s starši otrok, vključenih v Vrtec Zarja, zaposlenimi in odgovornimi NIJZ, Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za zdravje.

III. SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
Pri preprečevanju okužbe z virusom COVID-19 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki
povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne
ukrepe:









Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Redno si umivamo roke z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%.
Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih
se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

IV. IZVAJANJE UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V VRTCU ZARJA
-

Pri vstopu v vrtec
Uporaba zaščitni sredstev

1. Staršem še vedno priporočamo, da vstopajo v vrtec z zaščitno
masko (zaradi morebitnega pojava večjega števila oseb v
garderobi), obvezno si razkužijo roke. Otroci si roke umivajo
samo z vodo in milom pred vstopom v igralnico ali takoj, ko
vstopijo v igralnico, če to ni mogoče v garderobi. Pri tem je
potrebno vzdrževati predpisano razdaljo (od 1,5 m do 2 m) do
zaposlenih v vrtcu, drugih otrok in staršev.

-

Merjenje temperature

2. Otrokom in odraslim ob vstopu v vrtec ne merimo
temperature (izjava starša).

- Nadzor števila oseb v
garderobi

3.

Ob večjem številu prihodov, se starši razvrstijo na
priporočeno razdaljo oz. poskrbijo za zagotavljanje fizične
distance (od 1,5 m do 2 m) do zaposlenih v vrtcu, drugih
otrok in staršev.

Priporočamo, da otroka v vrtec pripelje eden od staršev.
Svetujemo, da otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega
gospodinjstva.
5. Otroka starš pripelje do igralnice (upoštevanje varnostne
razdalje), vstop v igralnico odraslim ni dovoljen.
-

Vstopanje v igralnico

6. Otroci ob prihodu v vrtec naj ne prinašajo igrač in knjig od
doma. Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno.
7. Ob ponovni vključitvi otroka v vrtec prinesejo starši podpisano
izjavo, ki izkazuje, da je otrok zdrav. Vsakodnevno pred
prihodom spremljajo zdravstveno stanje otroka. V primeru, da
otrok zboli, o tem obvestijo vrtec oz. vzgojitelja/ico v oddelku.
8. Starši ob oddaji otroka predajo najosnovnejše informacije,
notranji prostor zapustijo čim prej in se ne zadržujejo v njem.
Izmenjavo ostalih informacij še vedno priporočamo preko
telefona ali elektronske pošte.

-

Odhod iz vrtca

Celje, 29. 5. 2020

9. Uporabo zunanjih igral ob prihodu ali odhodu iz vrtca še vedno
odsvetujemo, zaradi večjega zagotavljanja higienskih
predpisov oz. ukrepov ob bivanju vaših otrok v dopoldanskem
času na prostem. S ponedeljkom, 1. 6. 2020 bomo odrasli
skupaj z otroki ponovno ob bivanju na igriščih uporabljali
zunanja igrala.

Ravnateljica, Matejka Kobal

