
Spoštovani starši! 

 

Obveščamo vas, da vrtec v ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpira svoja vrata.  

Vrtec bo posloval z vsemi oddelki v vseh enotah.  

Otroci so razporejeni v skupine in igralnice, v katere so vključeni tudi sicer, prav tako 

uporabljajo svoje garderobe. 

Poslovalni čas smo oblikovali glede na potrebe, ki ste jih sporočili ob prijavi otroka, ob 

upoštevanju normativov in kadrovske razpoložljivosti zaposlenih.  

* Centralna enota Mavrica bo odprta od 5.30 do 17.00. 

* Enota Žarek v šoli bo odprta od 7.00 do 16.30. 

* Enota Zarja v bloku bo odprta od 6.30 do 16.00. 

* Enota Kapljica v zdravstvenem domu bo odprta od 6.00 do 16.30. 

* Enota Sonček na Bregu bo odprta od 6.00 do 16.00. 

 

Prosimo vas, da v centralni enoti Mavrica uporabljate vhode, kjer so igralnice vaših otrok. 

V izogib srečevanju in tesnemu stiku na notranjem stopnišču (pri dvigalu) oddelki zgornjega 

nadstropja (Gumbki, Pikapolonice, Rožice in Zvezdice) uporabljate zunanje stopnišče – 

vhod pri glasbeni šoli. 

Ker še vedno obstaja možnost okužb, bomo poslovali pod posebnimi pogoji.  

Prosimo vas, upoštevajte naslednja navodila: 

• V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla 

oseba, ki ima znake bolezni, se otroku odsvetuje vrnitev v vrtec. Starši se posvetujte 

z izbranim osebnim zdravnikom. 

• Starši spremljajte zdravstveno stanje otroka. V primeru, da otrok zboli, ga v vrtec ne 

pripeljete in nas o tem obvestite. V vrtec pripeljite le zdrave otroke! 

• Otroka naj pripelje v vrtec zdrava odrasla oseba iz istega gospodinjstva. Če je le 

mogoče, naj bo to vedno ista oseba. 

 



• Dosledno se držite urnika prihoda in odhoda otroka, ki ste ga navedli ob prijavi, saj 

na tem temelji urnik strokovnih delavk. 

• V vrtcu je za starše obvezno nošenje maske, ob vstopu si morate razkužiti 

roke.  

• Ob prihodu in odhodu v vrtec, iz vrtca, morajo starši z otrokom vzdrževati potrebno 

razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev.  

• V garderobah so lahko naenkrat 4 osebe (otroci in starši skupaj). 

• Otrok si mora po preoblačenju in preobuvanju pod vašim nadzorom umiti roke z 

milom in toplo vodo. Otroci si rok ne razkužujejo. 

• Rezervna oblačila za otroka prinesete kot običajno.  

• Otroka oddajte na vratih igralnice. V igralnico ne vstopajte.  

• S strokovnim delavcem pri oddaji otroka izmenjajte le najnujnejše informacije. 

• Prosimo vas, da se po oddaji otroka vzgojiteljici ne zadržujete v stavbi vrtca. 

• V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač in knjig od doma. V primeru, da otrok 

potrebuje »ninico«, dudo in podobno za čas počitka, jo pustite na otrokovem znaku v 

garderobi.  

• V primeru, da otrok zboli in dobi vročino ter druge znake akutne okužbe dihal, ga 

bomo izolirali v poseben prostor. O obolelosti otroka vas bomo obvestili in vas prosili, 

da pridete ponj v najkrajšem možnem času. Ob potrjeni nalezljivi bolezni vrtec o tem 

obvestite. V primeru potrjenega COVID-19 bo vrtec obvestil NIJZ, ki bo vodil 

epidemiološko preiskavo. 

• Otroka prevzamete osebno. Čakanje in posedanje po garderobah je nezaželeno. 

Hvaležni vam bomo, da nam boste pomagali pri zamejitvi morebitnih okužb in se natančno 

držali pravil. 

Starši, ne skrbite in ne prenašajte skrbi na svoje otroke. Skupaj bomo zmogli. 

 

 

 

 


