
PROTOKOL PRIHODA IN ODHODA OTROK       

NAVODILA ZA STARŠE                                            VRTEC CICIBAN NOVO MESTO 

 

V VRTEC VSTOPAJTE LE, ČE STE ZDRAVI TER, ČE V ZADNJIH 14 DNEH NISTE BILI  V STIKU Z OSEBO, 

OKUŽENO Z SARS-CoV-2, OZIROMA Z OSEBO Z ZNAKI ZA COVID-19, KI JE BILA POSLANA V SAMO-

IZOLACIJO. 

NE vstopajte, če kažete znake okužbe dihal! 
 

PRIHOD V VRTEC: 

1. V vrtec naj otroka pripelje le eden od staršev, vedno ob uri, ki ste jo starši predhodno izbrali oz. naj 

otroka pripelje le ne odrasla oseba iz istega gospodinjstva. 

2. Ob vstopu na območje vrtca si nadenite masko. 

3. Po vstopu v vrtec si razkužite roke (otrokom po navodilih NIJZ ne razkužujemo rok). 

4. Otroka odpeljete do garderobe, kjer se otrok preobuje in preobleče.  

5. Pospremite ga do vrat igralnice, kjer ga prevzame strokovni delavec. V igralnico ne vstopajte! 

6. Samo najnujnejše informacije o otroku čim hitreje posredujte strokovnemu delavcu ter zapustite 

vrtec. 

7. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah. 

8. V prostorih vrtca bo, glede na prostorsko situacijo, le nekaj staršev in otrok, zato se boste starši na 

vhodu izmenjali (toliko, kot jih vrtec zapusti, toliko jih lahko vstopi). 

9. Če bo za vstop v vrtec potrebno počakati, se postavite v vrsto v razmaku 1,5-2 metra.  

10. Potrebno razdaljo vzdržujete tudi do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev. 

11. Prepovedano je prinašanje igrač od doma. Izjema so ninice, ki jih bodo otroci lahko imeli le 

pri počitku. Ob prihodu jih, v vrečki označeni z imenom, pustite strokovnemu delavcu v oddelku.  

12. Odsvetujemo javen prevoz do vrtca. 

13. Upoštevajte pravilno higieno kašljanja/kihanja. 

14. Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

 

POMEMBNO: 

V PRIMERU, da ima vaš otrok naslednje bolezenske simptome: povišano telesno temperaturo, kašelj, 

glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomankanja zraka), ima drisko ali kaže 

kakšne druge bolezenske znake, mora ostati doma. O obolenju obvestite strokovnega delavca vašega 

otroka. 

ODHOD IZ VRTCA: 

1. Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli na obrazcu Prijava. 

2.  V vrtec pridite z masko ter si ob vstopu v stavbo razkužite roke. Po otroka pojdite v njegovo 

igralnico. 

3. Vzgojitelj vam bo predal otroka. Prevzem otroka opravite čim hitreje, čakanje in posedanje po 

garderobah vrtca JE PREPOVEDANO! 

4. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah. 
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