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OBVESTILO ZA STARŠE O PONOVNEM ODPRTJU VRTCA z 12. 4. 2021 in UKREPI
Spoštovani starši,
na podlagi prejete informacije iz medijev s strani ministrice za izobraževanje znanost in šport, ga. Simone Kustec
(vladna novinarska konferenca), se s ponedeljkom, 12.4. otroci vračajo v vrtce.
Vzgojno-izobraževalno delo bomo tako z 12.4. izvajali v vseh 26 oddelkih, v obliki »mehurčkov« z 2 SD. Oddelki
bodo v obdobju epidemije samostojno delovali 9,25 ur dnevno, kar pomeni da otroci v tem času ne prehajajo
med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo delovala znotraj 9,25 urnega
poslovnega časa oddelka (znotraj siceršnjega poslovnega časa hiše vrtca: Enote GALJEVICA, ORLOVA, JURČEK
ter Lokacija Pot k ribniku: 7.00-16.15 ure; lokacija Dolenjska c. 6.45-16.00 ure). Zaradi potreb družin bomo
omogočili tudi jutranje in popoldansko varstvo otrok v zbirni sobi posamezne hiše vrtca (v prilogi) in sicer do
45 minut zjutraj in 45 minut popoldan, kar bo omogočilo zagotavljanje siceršnjega poslovnega časa vrtca, ki bo
zmanjšan za 15 minut (10,75 ur dnevno), zaradi podaljšanega samostojnega delovanja posameznega oddelka iz
8 ur na 9,25 ur dnevno). Strokovni delavci bodo v jutranjem in popoldanskem varstvu otrok v zbirni sobi, skladno
z navodili NIJZ, nosili obrazno masko. Hkrati se bomo potrudili, da bodo otroci v popoldanskem delu varstva, ta
čas preživeli na prostem, v kolikor bo vreme to dopuščalo.
OTROCI:
Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, v
vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni. V primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih
družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, se o primernosti vključitve otroka v vrtec v času
epidemije, posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine. V času epidemije oz.
prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo
ninice/dude v vrečki, ki jo bo SD shranila ločeno od ostalih.
STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:
Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtec morajo starši nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno
razkužite roke v preddverju garderob, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 - 2 m z drugimi starši z otroki
ter s SD in se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za predajo otroka. Prosimo, da v primeru
večjega števila staršev z otroki (več kot 2 starša z otroki na oddelek) v garderobi, počakate za predajo otroka pred
vhodom. Na obeh lokacijah (Dolenjska c. in Pot k ribniku) boste pozvonili in otroka predali na vhodu. Otroci si v
vrtcu rok ne bodo razkuževali, ampak si bomo roke večkrat dnevno temeljito umivali, v oddelku otroci in SD ne
bodo nosili mask, veliko časa bomo preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi
rezervno garderobo, ki jo prinašate/odnašate dnevno. Starši boste o vseh vsebinah, ki bodo objavljene na
oglasnih deskah oddelka, obveščeni tudi po e-pošti oddelka, saj časa za prebiranja oglasne deske ob frekventnih
urah predaje in prevzema otrok ne bo dovolj. Prosimo vas, da e-pošto oddelka prebirate redno.
S programom integracije angleškega jezika in integracije športno-gibalnih uric znotraj rednega dela posameznega
oddelka 2. starosti bomo nadaljevali v prihodnjem tednu. Dodatni vzgojitelj v oddelku bo ves čas v oddelku nosil
masko. Prav tako bomo izvedli tudi program vrtca v naravi, kjer bomo upoštevali vse ukrepe za preprečevanje
širjenja okužb, o terminih in lokacijah boste oz. ste starši obveščeni preko oddelčne e-pošte.
Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na normalen ritem
delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.
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