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PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI BIBA 
 

VHOD   Pred vstopom v garderobo si starš nadene svojo masko in razkuži roke 

   starši postopoma oddajo/ prevzamejo otroka (največ dva starša v garderobi) 

   vsak otrok ima le enega spremljevalca 

   starši se ne zadržujejo v prostorih vrtca 

   strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si 

 pred vstopom v skupne prostore razkuži roke 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, 
 vodjo enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si 
 ob prihodu in odhodu razkužijo roke 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m 

   vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih 

 delavcev in otrok 

   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. 

GARDEROBA   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se 

 odlagajo tudi morebitna umazana otroška oblačila 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto 

   spremljevalec odda otroka do označenega mesta, vzgojiteljica pri označenem mestu otroka prevzame in 

 poskrbi za temeljito umivanje rok 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih 

 vzgojiteljice skupin medsebojno uskladijo 

IGRALNICA   ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
 strokovni delavec si jih tudi razkuži 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz 

 stranišča, 
 ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

 igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 
  



 
 strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če 

to dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja
 v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob


 otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in 

po njem naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri 
hranjenju, umiti ali razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba 
položaju, kjer sta oba obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju 
za mizo.


 Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom 

očisti ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. 
Strokovne delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do 
nadaljnjega.

 iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige


 V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 
2x dnevno – npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti

 skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite.


 previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in 
jih menjavajo za vsakega otroka

 ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje


 čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi 
še dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....)

 pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti

 ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik

 razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m


 strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v 
sanitarije, skupne prostore

 otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo

 vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...)

 druženje skupin ni dovoljeno 



SANITARNI PROSTORI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor 

 pa je sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do 

 srečevanja otrok in strokovnih delavcev 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....) 

   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 

   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne 

 galanterije, papirnatih robčkov 

ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le 

 ena skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

   skupna igrala na igrišču se razdelijo med skupine (vsaka skupina uporablja le določeno igralo; igra v 

 peskovniku je preopovedana) 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka 

 skupina, upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...) 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne 

 srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

DRUGI PROSTORI V   druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno 

VRTCU   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in 

 dezinficirajo roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje) 

   na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše (ne vstopajo in koga ter kako obvestijo ko pridejo??), v 

 kolikor se bodo zaradi števila otrok drugi prostori v enoti vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot v 

 igralnicah 

   navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI CICIBAN 
 

VHOD  starši otroke oddajo/prevzamejo/ strokovnemu delavcu v igralnico 

   starši uporabljajo zaščitno masko, in si pred vstopom v skupne prostore razkužijo roke 

   vozički otrok I. starostnega obdobja – se puščajo izven stavbe vrtca (pod nadstreškom – z distanco) 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m 

   vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 

  otrok 

   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. 

GARDEROBA  Starš otroka v garderobi pripravi za bivanje v igralnici/odhod domov (enako velja za strokovni kader ob odhodu 

  ven in prihodu nazaj v stavbo), ob upoštevanju vseh priporočenih ukrepov 

   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo 

  tudi morebitna umazana otroška oblačila 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin, medsebojno uskladijo 

IGRALNICA  ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
  strokovni delavec si jih tudi razkuži 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 

  ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

  igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

  dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja 

  v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob 

   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem 

  naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 



 razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba 

 obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Voziček, s prehrano otrok, posodo s potrebno posodo za obrok in posode s hrano, bo pred igralnice dostavljena s 

 strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem 

 obroku vozičke, posodo, pobira kuhinjsko osebje. Strokovne delavke naj pripravijo časovni razpored dostave 

 posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega. 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti 

   skupnih igrač se ne sme deliti med vzgojnimi skupinami, dokler se igrač ne očisti 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

 vsakega otroka 

   čiščenje kahlic poteka po ustaljenih navodilih, v blateksih, uporabi se standardno sredstvo 

   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stoli....) 

   pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

 prostore 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robec, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno 

SANITARNI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok 

 in strokovnih delavcev 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....) 



   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 

   poskrbeti je potrebno, da je vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 
 papirnatih robčkov 

ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

   skupnih igral na igrišču se ne uporablja 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 

 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...) 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo da se oni in otroci ne srečujejo z 

 ostalimi otroki in zaposlenimi, ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

DRUGI PROSTORI   druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno 

V VRTCU   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

 roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje) 

   na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše 

   navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI ČEBELICA  
 

VHOD 1, VHOD 2  Starši v vrtec vstopajo s zaščitno masko, pred vstopom v vrtec si razkužijo roke, v garderobi skrbijo za varno razdaljo 

  med ostalimi starši, 

   starši otroke oddajo/prevzamejo strokovnemu delavcu v igralnici, otrok si ob prihodu v igralnico obvezno umije 

  roke s milom in tekočo vodo, 

   vhodi enot bodo zaklenjeni od 8.30h do 13h, če starš pride po otroka v tem času naj o tem prej obvesti strokovnega 

  delavca in pozvoni na zvonec pred vhodom v garderobo, 

   strokovni delavci ob sprejemu/oddaji skušajo držati varnostno razdaljo s starši otrok in skrbijo za razkuževanje rok, 

   otroške vozičke starši ne puščajo v vrtcu – ob predaji otroka v vrtec, voziček odpeljejo s seboj domov, 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke, 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m, 

  otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Izjema so jaslični otroci - (»ninice«, dude) in podobno strokovna 

  delavka shrani na označeno mesto do časa za spanje. 

GARDEROBA   

   Vrhnja oblačila in čevlji otrok ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se 

  odlagajo tudi morebitna umazana otroška oblačila, 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto v garderobi, 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin medsebojno uskladijo 

IGRALNICA  Ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
  strokovni delavec si jih tudi razkuži, 
 

 umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 
ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 
igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin…,


 strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja
 v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob 



   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem 

 naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 
 razkužiti roke. Kadar ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba 

 obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo, 

   vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 
 ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. Strokovne 

 delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega, 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige, 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti, 

   skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite, 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

 vsakega otroka, 

   čiščenje kahlic poteka po ustaljenih navodilih, v blateksih s standardnimi sredstvi, 

   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje, 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....), 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik, 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m, 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

 prostore in ob sprejemu otroka, če je možno, 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo, 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robček, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno. 

SANITARNI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok 

 in strokovnih delavcev, 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC deske....), 



   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah, 

   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 
 papirnatih robčkov. 

ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina, 

   skupnih igral na igrišču se ne uporablja, 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 

 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...), 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo z 

 ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda). 

DRUGI   Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno, 

PROSTORI V   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

VRTCU roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m, 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje), 

   na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše (vstop nezaposlenim prepovedan), v kolikor se bodo zaradi števila 

 otrok drugi prostori v enoti vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot v igralnicah. 

  



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI ČENČA 
 

VHOD  starši otroke oddajo/prevzamejo strokovnemu delavcu pred igralnico 

   kaj in kako je z vozički otrok I. starostnega obdobja – se ne puščajo v vrtcu, prav tako skiroje in kolesa 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m 

   vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 

  otrok 

   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. 

GARDEROBA  starš otroka pripravi za bivanje v igralnici/odhod domov (enako velja za preoblačenja ob odhodu ven in prihodu 

  nazaj v stavbo) 

   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo tudi 

  morebitna umazana otroška oblačila 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin medsebojno uskladijo 

IGRALNICA  ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
  strokovni delavec si jih tudi razkuži 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča ali 
  pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

  igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

  dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja 

  v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob 

   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem 

  naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 



 razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba obraza 

 v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 

 ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. Strokovne 

 delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega. 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti 

   skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

 vsakega otroka 

   čiščenje kahlic poteka poteka po ustaljenih navodilih, v blateksih se uporablja standardno sredstvo 

   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....) 

   pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

 prostore 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno 

SANITARNI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok in 

 strokovnih delavcev 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....) 

   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 



   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 

 papirnatih robčkov 

ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

   skupnih igral na igrišču se ne uporablja 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...) 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo z 

 ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

DRUGI   druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno 

PROSTORI V   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

VRTCU roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje) 

   na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše v kolikor se bodo zaradi števila otrok drugi prostori v enoti 
 vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot v igralnicah 

   navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR 



EVIDENCA VSTOPA 
 

DATUM IME OBISKOVALCA NAMEN OBISKA PODPIS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI ČIRA ČARA  
 

VHOD   starši otroke oddajo/prevzamejo strokovnemu delavcu v skupini 

   strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si pred 

 vstopom v skupne prostore razkužijo roke 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

 enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

 odhodu razkužijo roke 

   strokovni delavci pri vseh stikih z odraslimi pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m, kar pa ne bo izvedljivo pri stiku z 

 otroki. Če bo otroka morala potolažiti, bo to tudi storila in ga objela. 

   vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 

 otrok. Na to so pozorni starši in strokovni delavci, obveščeni pa tudi preko obvestila na vhodu in v protokolu za 

 starše, objavljenem na e igralnicah in skupni oglasni deski. 

   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. 

GARDEROBA   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo 

 tudi morebitna umazana otroška oblačila 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnice in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

 skupin medsebojno uskladijo 

IGRALNICA   ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
 strokovni delavec si jih tudi razkuži 
 

 umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 
ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 
igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin…


 strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če 

to dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja
 v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob


 otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem 

naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 



 razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba 

 obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 

 ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti 

   skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

 vsakega otroka 

   čiščenje kahlic poteka po ustaljenih navodilih 

   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....) 

   pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v, skupne prostore 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno 

SANITARNI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok 

 in strokovnih delavcev 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....) 

   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 

   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 
 papirnatih robčkov 



ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

   igrala na igrišču uporablja le ena skupina, vzgojiteljici jih ob odhodu razkužita. Peskovnikov ne uporabljamo. 
 Uporabljamo le nekaj igrač (avtomobilčki, baloni, lopatke), ki jih lahko po igri razkužimo ali zavržemo. 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...) 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo 

 z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

   Skupini, ki sta pisani v razpored za uporabo igrišča 1, igrišča 2 ali sadovnjaka, se dogovarjata da uporabljata le del 
 igrišča ali se pri uporabi igrišča časovno izmenjujeta in za seboj razkužita (lestvenik, tobogan, samkolnice oz. tisto 

 kar uporabljajo). 

DRUGI PROSTORI   druženje zaposlenih v skupnih prostorih je dovoljeno v primeru nošenja maske in ob upoštevanju varnostne 

V VRTCU razdalje 

   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

 roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje) 

   na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše. Starši s seboj prinesejo potrdilo o tem, da je otrok zdrav. Če ga 

 nima, mu ga damo v izpolnitev. Vsak teden naj nas obvešča, od kdaj do kdaj bo otrok prisoten v vrtcu in o 

 spremembah otrokovega prihoda in odhoda; 

   navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR 

ODDELKI   v enoti ne bosta obratovala izmenski in popoldanski oddelek, ker otroci ne bodo prehajali iz skupine v skupino 

   delovni čas vrtca v izrednih razmerah je od 5.30 do 17.00 

   Skupine se med seboj ne združujejo. 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI ČIRČE 
 

VHOD  starši otroke oddajo/prevzamejo strokovnemu delavcu pred vhodom v igralnico n vanjo ne vstopajo 

   v vrtec starši vstopajo z masko, si razkužijo roke, skrajšajo naj protokol oddaje otroka. 

   Sočasno naj bosta v garderobi le dva otroka z enim odraslim spremljevalcem. 

   vhodi enot so zaklenjeni v času ko ni predvideno prihajanje ali odhajanje otrok 

   strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si pred 

  vstopom v skupne prostore razkuži roke 

  kaj in kako je z otroškimi vozički otrok I. starostnega obdobja – se ne puščajo v vrtcu (predlog) 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m 

   vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 

  otrok 

   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. 

GARDEROBA  -Starši ob dddaji in sprejemu otrok upoštevajo vsa priporočene ukrepe 

   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo tudi 
  morebitna umazana otroška oblačila 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin medsebojno uskladijo 

IGRALNICA  ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, strokovni 
  delavec si jih tudi razkuži 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča ali 
  pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

  igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

  dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja 



  v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob 

   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem naj 
  si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 
  razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba obraza v 

  isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 

  ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. Strokovne 

  delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega. 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige, igrače za igro na prostem, ima vsaka skupina ločeno svoje 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

  npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti 

   skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

  vsakega otroka 

   čiščenje kahlic poteka poteka po ustaljenih navodilih, v blateksih se standardno sredstvo 

   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

  dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....) 

   pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

  prostore 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno 

SANITARNI  V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI  sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok in 

  strokovnih delavcev 



   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

  dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....) 

   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 

   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 

  papirnatih robčkov 

ZUNANJOST  priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

  skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

  skupnih igral na igrišču se ne uporablja (kaj pa peskovniki npr. brez igrač za zunanjo uporabo??) 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
  upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...) 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo z 

  ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

DRUGI  druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno 

PROSTORI V  pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

VRTCU  roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje) 

   na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše v kolikor se bodo zaradi števila otrok drugi prostori v enoti 
  vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot v igralnicah 

   navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI JANINA 
 

VHOD  starši otroke oddajo/prevzamejo strokovnemu delavcu pred igralnico 

   v predprostoru je razkužilo za roke 

  vhodi enot so zaklenjeni, starši naj vzgojiteljice pozivajo na zvonec, domofon ter povedo po katerega 

  otroka so prišli 

   prehoda med jasli in vrtca ni 

   strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko 

  otroške vozičke in druga vozila (poganjalci, skiroji,…) odpeljite s seboj domov (ne puščajte jih v vrtcu) 

   vzgojitelji pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m 

  vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število staršev in otrok 

  (2 starša z otroki iste družine v garderobi) 

  Otroci ne prinašajo igrač in knjig od doma. 

  Igrače - »ninice« in dude je treba shraniti v PVC vrečko in jo pustiti v garderobni omarici. 

GARDEROBA  vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se 

  odlagajo tudi morebitna umazana otroška oblačila 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto 

IGRALNICA  ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
  strokovni delavec si jih tudi razkuži 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz 

  stranišča, 
 ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

 igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   strokovni delavci bodo igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med 

  delom, če to dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega 

  osebja 

  v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob 

   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po 

  njem naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri 

  hranjenju, umiti ali razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba 



  položaju, kjer sta oba obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju 

  za mizo (2 otroka za mizo) 

   Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige 

   V procesu dela se bodo uporabljale trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 
  2x dnevno – npr. v času počitka otrok in po delu) 

   skupnih igrač ne smemo deliti med skupinami 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih 

  menjavajo za vsakega otroka 

  ležalniki bodo označeni- vsak otrok uporablja samo svoj ležalnik 

  razdalja med ležalniki bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robec, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno 

SANITARNI PROSTORI  prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 

   wc na igrišču se ne uporablja- vsak oddelke uporablja wc izključno samo v svoji igralnici 

ZUNANJOST  priporoča se gibanje na svežem zraku - igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

   skupnih igral na igrišču se ne uporablja 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne 

  srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

   igrišče se razdeli na 3 dele- 1-3 od 9.30-10.30, 4-6 od 10.45- 11. 45 (glede na število otrok lahko tudi na 6 

  delov- koristimo vse zunanje površine okrog vrtca) 

   jasli- 1-terasa, 2-3 igrišče-na dva dela razdeljen 

DRUGI PROSTORI V  vrtec ima izolirno sobo 

VRTCU   



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI JEŽEK 
 

VHOD  Starši otroka pripeljejo v vrtec, pomembno je, da so pozorni na dovoljeno število odraslih oseb v garderobah 

  (največ 2 odrasli osebi v garderobi starejšega oddelka in največ tri odrasle osebe v garderobi mlajših dveh 

  oddelkov), 

  odrasle osebe na vhodu ob morebitnem čakanju pazijo na predpisano varnostno razdaljo, 

   starši/druge odrasle osebe v vrtec vstopajo le z masko in si takoj ob vhodu razkužijo roke (razkužilo se nahaja na 

  desni strani vhoda v sanitarne prostore osebja - v ta prostor ne vstopajo nezaposleni), 

   v tem času ni oddajne in sprejemne igralnice, otroci so ločeni v dveh igralnicah cel dan: oddelek 4-6 v svoji 
  matični igralnici, otroci oddelkov 1-3 in 2-4 v sredinski igralnici (igralnica, ki je ob normalnih okoliščinah 

  sprejemna in oddajna soba), 

   poslovalni čas oddelka 4-6: 6:45-15:30, 

   poslovalni čas oddelkov 1-3 in 2-4: 6:30-15:45, 

   starši so pozorni na zapiranje vrat v garderobo starejših in vhoda v hodnik, ki vodi v sredinsko igralnico, 

   za prezračevanje garderob, bomo poskrbeli med zajtrkom, ko bodo vsi otroci v igralnicah, 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke, 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m, 

   vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 

  otrok, 

   otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. V kolikor otrok nujno potrebuje igračko/ninico za počitek, naj nas 

  starši na to opozorijo ob oddaji otroka in do počitka jo bomo shranili na varno mesto - nedostopno drugim 

  otrokom. 

GARDEROBA  Starši otroka v garderobi po prevzemu/ob oddaji pripravijo za bivanje v igralnici/odhod domov, 

   v garderobi se starši z otroki ne zadržujejo predolgo, le toliko, da se v miru uredijo in odpravijo domov oz. v 

  igralnico, 

   v garderobi starši med seboj ne komunicirajo predolgo (verjamemo, da si bodo imeli veliko za povedati) - 
  morebitni pogovor naj poteka spodaj pred enoto, na mestu, kjer ne bodo ovirali drugih otrok in staršev ob 

  vstopu/odhodu iz vrtca, 



   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki oz. nahrbtniku - kot smo bili 
  tega vajeni do sedaj), v garderobo se odlagajo tudi morebitna umazana otroška oblačila, 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto - enako kot do sedaj, 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin medsebojno uskladijo: otroci starejše skupine bodo na zunanje površine/v naravo odhajali med 9:15-9:30, 
  otroci mlajših dveh skupin pa med 9:30-10:00. 

IGRALNICA  Ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
  strokovni delavec si jih tudi razkuži, 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 

  ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje 

  v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin ..., 

   strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

  dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja 

  v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob, 

   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem 

  naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 
  razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba 

  obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo, 

   vzgojitelj z razkužilom očisti ročaj vozička s hrano in voziček zapelje v igralnico. Strokovne delavke naj pripravijo 

  časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega: pričetek zajtrka za 

  oddelek 4-6 je ob 8:30, za oddelek mlajših otrok pa ob 8:25. Pričetek kosila za oddelek 4-6 ob 12:00, pričetek 

  kosila za mlajša dva oddelka ob 11:30, 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige, 

   v procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

  npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti, 

   skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite, 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

  vsakega otroka, 

   čiščenje kahlic poteka poteka po ustaljenih navodilih, 



   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje, 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....), 

   pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti, 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik, 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m, 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

 prostore, 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo, 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robčke, ki se vsakokrat zavrže, rokav...), 

   druženje skupin ni dovoljeno. 

SANITARNI   Vsaka skupina uporablja svoje sanitarne prostore. 

PROSTORI   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....), 

   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah, 

   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 

 papirnatih robčkov. 

ZUNANJOST   Priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina, 

   veliko bomo hodili na sprehode in se igrali na tavnatih in gozdnih površinah, otroci naj bodo zato primerno 

 oblečeni in obuti. Igrišča po vsej verjetnosi v tem času zaradi varnosti ne bomo uporabljali, 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 

 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...). Prihod mlajših dveh oddelkov v vrtec: ob 

 11.00, prihod starejšega oddelka: ob 11:30, 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne 

 srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda). 

DRUGI PROSTORI V   Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno, 

VRTCU   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

 roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m, 



 

 enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje),
 na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše ,

 navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR. 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI KEKEC 
 

DELAVNI ČAS  Glede na potrebe staršev, je delavni čas enote Kekec od 18.5.2020 do 29.5.2020 spremenjen, enota je odprta od 

ENOTE  6.45 ure do 16.00 ure. 

   Starši morajo upoštevati čas prihoda in odhoda, ki so ga navedli. 

GARDEROBA  Sočasna prisotnost v garderobi: 2 do 3 starši. 

   Zadrževanje v garderobi naj bo čim krajše. 

   Vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo 

  tudi morebitna umazana otroška oblačila v vrečki. 

   Vsak otrok uporablja le določeno/označeno svoje mesto. 

   Odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin medsebojno uskladijo. 

   Starši v vrtec vstopajo z zaščitnimi maskami in si na hodniku razkužijo roke. 

   Strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si pred 

  vstopom v skupne prostore razkuži roke. 

   Morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke. 

   Strokovni delavci in starši pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo (1,5 – 2 m). 

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

  omarico za posameznega otroka, za čas med spanjem. 

IGRALNICA  Vstop v igralnice in umivalnice je staršem prepovedan. 

   Ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 

  strokovni delavec si jih tudi razkuži. 

   Umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali 
  pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

  igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   Strokovni delavci igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, po delu 

  bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja. 

  V skupinah ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob. 



   Otrokom se onemogoči, poseganje po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem si osebje 

 in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti 
 roke. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače. 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti. 

   Skupnih igrač se ne deli med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistimo. 

   Previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

 vsakega otroka. 

   Ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje. 

   Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija površin (kljuke, mize, stolčki....). 

   Razdalja med ležalniki bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m. 

   Strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask. 

   Otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo. 

   Vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robec, ki se vsakokrat zavrže, rokav...). 

   Druženje skupin ni dovoljeno. 

SANITARNI   Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

PROSTORI dezinfekcija površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC deske....). 

   Prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah. 

   Poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 

 papirnatih robčkov. 

ZUNANJOST   Priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se 

 zadržuje ena skupina. 

   Skupnih igral na igrišču se ne uporablja, uporablja se peskovnik po dogovoru strokovnih delavk – en oddelek 

 otrok cel dan v peskovniku, delavke operejo, razkužijo in osušijo sredstva (lopatke, kanglice) 

   Ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...). 



   Strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne 

 srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda). 

DRUGI PROSTORI V   Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno. 

VRTCU   Pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

 roke ter pazijo na medsebojno razdaljo (1,5-2 m). 

   Enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje). 

   Navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR. 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI MOJCA VRTEC 
 

VHOD   Odprta za starše in otroke bosta vhod št. 5 (s strani Ulice Gorenjskega odreda) in vhod št. 6 (jasli). Vhoda bosta 

 zaklenjena med 8.30 in 12.00! Tekom dneva bomo dosegljivi na služben telefon in preko domofona. 

   Ob vstopu v vrtec si starši razkužijo roke in nadenejo zaščitno masko. 

   Prvi dan ob prihodu v vrtec na vhodu oddajo obrazec oz. potrdilo o trenutnem zdravstvenem stanju otroka. 

   Ob jutranji konici prihodov pričakujemo večje število ljudi, zato se upošteva varnostno razdaljo (talne označbe). 

   Strokovni delavec bo z masko na vhodu spremljal število odraslih v vrtcu, v kolikor bo to preveliko (max. 10), bo 

 prosil, da starši počakajo zunaj in vstopajo po izstopu staršev. 

   Otroka starš pospremi do garderobe in naprej do igralnice in se ne zadržuje v garderobah in prostorih vrtca (vsak 

 otrok naj v garderobi uporablja le svoje mesto). 

   Otrok si ob prihodu v igralnico umije roke s strokovnim delavcem. 

   Starše naprošamo, da otroških vozičkov ne puščajo v vrtcu! 

   Prepovedano je prinašanje igrač od doma. Ninice in dude so dovoljene. 

   Starši otroke oddajo/prevzamejo strokovnemu delavcu v igralnico. 

   Če starš nima maske, otroka na vhodu prevzame strokovni delavec (Tina, Jan) in ga pospremi do garderobe in 

 igralnice. 

   Morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

 enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

 odhodu razkužijo roke. 

   Strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m. 

   Vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 

 otrok. 

GARDEROBA   Starš otroka v garderobi po prevzemu/ob oddaji pripravi za bivanje v igralnici/odhod domov. 

   Vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo 

 tudi morebitna umazana otroška oblačila. 

   Vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto. 

   Odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

 skupin medsebojno uskladijo. 



IGRALNICA  Ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
  strokovni delavec si jih tudi razkuži. 

   Umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali 
  pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

  igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin … 

   Strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

  dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja. 

  V skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob. 

   Otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po 

  njem naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, 
  umiti ali razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta 

  oba obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja za zajtrk, za kosilo jih 

  kuhinjsko osebje daje v dvigalo, prevzame pa strokovni delavec (po razporedu). Vzgojitelj z razkužilom očisti ročaj 
  vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje (za zajtrk in kosilo iz 

  dvigala, jasli spodaj pred igralnico). Strokovne delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih 

  obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega. 

   Iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige. 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

  npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti. 

   Skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. 

   Previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

  vsakega otroka. 

   Čiščenje kahlic poteka po ustaljenih navodilih, v blateksih s standardnim sredstvom. 

   Ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje. 

   Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

  dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....). 

   Pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti. 

   Ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik. 

   Razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m. 



   Strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

 prostore. 

   Otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo. 

   Vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...). 

   Druženje skupin ni dovoljeno. 

SANITARNI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja 

 otrok in strokovnih delavcev. 

   Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedalne deske....). 

   Prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah. 

   Poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 

 papirnatih robčkov. 

ZUNANJOST   Priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina . 

   Skupna igrala na igrišču se uporablja ločeno po skupini, po uporabi igral strokovni delavec razkuži igralo. Menjava 

 igral med skupinami poteka po vsakodnevnem sprotnem medsebojnem dogovoru (2 oddelka na jasličnem 

 igrišču, 3 oddelki na igrišču 3-4, 3 oddelki na igrišču 5-6,2 oddelka na pregrajeni veliki terasi in en oddelek na svoji 
 terasi). Peskovnikov je dovolj in uporablja vsak oddelek svojega, igrače za v peskovnik fizično ločene za vsako 

 skupino posebej. Po uporabi igrač poteka razkuževanje po protokolu. 

   Ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...): 

   Strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne 

 srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda). 

DRUGI PROSTORI V   Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno (v času pavze so v zbornici največ 4 osebe). 

VRTCU   Pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

 roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m. 

   Enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje). 



 

 Na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše, v kolikor se bodo zaradi števila otrok drugi prostori v 
enoti vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot v igralnicah.

 Navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR. 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI NAJDIHOJCA - JASLI 
 

VHOD   Vhodi v enote so odprti le ob sprejemu in oddaji otrok. 

   Jaslični vhod uporabljajo vsi starši, ki otroka pripeljejo v 1. starostno skupino v vrtec. Za oddajo oz. prevzem 

 otroka iz 2. starostne skupine, uporabijo glavni vhod v vrtec. Prehod mimo kuhinje v vrtcu NI DOVOLJEN. 

   Strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si 
 pred vstopom v skupne prostore razkužijo roke. 

   Vozički otrok iz 1. starostnega obdobja – se ne puščajo v vrtcu. 

   Morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, 

 vodjo enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si 
 ob prihodu in odhodu razkužijo roke. 

   Strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m. 

   Vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih 

 delavcev in otrok. 
 V času večjega št. staršev (6.30 do 8.00 in 14.00 do 15.30), ena strokovna delavka spremlja in spušča po 3 starše v 

 vsako garderobo (skupaj 6 staršev). Strokovna delavka preverja prisotnost otrok s seznamom. 

   Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Če otrok nujno potrebuje »ninico« in dudo jo starši prinesejo 

 v vrečki in pustijo v garderobi. Strokovna delavka jih prinese v oddelek za čas med spanjem otroka. 

   Starši naj otroke oddajo kar se da hitro, saj bodo s tem preprečili nepotrebno čakanje pred vhodi. 

GARDEROBA   Starši otroka v garderobi po prevzemu/ob oddaji pripravijo za bivanje v igralnici/odhod domov. 

   Vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se 

 odlagajo tudi morebitna umazana otroška oblačila. 

   Vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto. 

   Odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih 

 vzgojiteljice skupin medsebojno uskladijo. Strokovna delavka preveri, ali je garderoba prosta. 

IGRALNICA   Ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
 strokovni delavec si jih tudi razkuži. 

   Umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz 

 stranišča, 



 
ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 
igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin … 

 

 Strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (prva delavka odpre vsa okna v stavbi in nato 
vsaka delavka v oddelku, pusti po koncu službe odprto okno, ki ga čistilka zapre) (na stežaj odprta okna) in 
večkrat med delom, če to dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s 
strani čistilnega osebja.

 V skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja.


 Otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po 
njem naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri 
hranjenju, umiti ali razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba 
položaju, kjer sta oba obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju 
za mizo.


 Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z 

razkužilom očisti ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira 
kuhinjsko osebje. Strokovne delavke so pripravile časovni razpored dostave posameznih obrokov po 
oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega.

 Iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige.


 V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x 
dnevno – npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti.

 Skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite.


 Previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih 
menjavajo za vsakega otroka.

 Čiščenje kahlic poteka po ustaljenih navodilih, v Blateksih.

 Ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje.


 Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 
dezinfekcija frekventnostih površin (kljuke, mize, stolčki ...).

 Pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti.

 Ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik.

 Razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m. 



 

   Strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, 
 skupne prostore. 

   Otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo. 

   Vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...). 

   Združevanje po traktih, največ 4-5 otrok; 
 1 TRAKT 6.00 – 6.15; 15.30 – 16.30) 
 2. TRAKT 5.15 – 6.00; 15.30 – 16.00) 

SANITARNI PROSTORI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor 

 pa je sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do 

 srečevanja otrok in strokovnih delavcev 

   Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnostih površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC deske....). 

   Prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah. 

   Poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne 

 galanterije, papirnatih robčkov. 

ZUNANJOST   Priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le 

 ena skupina, zadrževanje na igrišču – s trakom smo določili ločena območja, kjer se zadržuje ena skupina. 

   Dovoljena je uporaba igral, v primeru, da igrala uporablja le ena skupina v dnevu. 

   SEZNAM ODHODA NA PROSTO: 
2 skupini na dveh terasah, 
3 skupine na treh delih igrišča,  

2 skupini odideta na sprehod. 

 V PRIMERU SLABEGA VREMENA:
2 skupini sta na terasi, če je mogoče, 
2 skupini sta na hodniku, 
2 skupini sta v dveh garderobah, 
1 skupina pripravi gibalne dejavnosti v igralnici. 

 Ena sama delavka ne sme na sprehod.


 Ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka 
skupina, upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...). 



   Strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne 

 srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda). 

DRUGI PROSTORI V   Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno 

VRTCU   Pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in 

 dezinficirajo roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

   Enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje). 

   Na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše, v kolikor se bodo zaradi števila otrok drugi prostori v enoti 

 vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot v igralnicah. 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI OSTRŽEK 
 

   Starši v vrtec vstopajo z zaščitnimi maskami in si razkužijo roke. 
 

   Strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si pred 
 

 vstopom v skupne prostore razkuži roke. 
 

   Otroški vozički in avto sedeži se ne puščajo v vrtcu. 
 

VHOD 
  Morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

 

enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 
 

 
 

 odhodu razkužijo roke. 
 

   Strokovni delavci in starši pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo (1,5 – 2 m). 
 

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

 omarico za posameznega otroka, za čas med spanjem. 
 

  
 

   Sočasna prisotnost v garderobi: 2 do 3 starši. 
 

   Zadrževanje v garderobi naj bo čim krajše. 
 

   Prehod po hodniku med jaslimi in vrtcem je strogo prepovedan. 
 

GARDEROBA 
  Vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo tudi 

 

morebitna umazana otroška oblačila v vrečki.  

 
 

   Vsak otrok uporablja le določeno/označeno svoje mesto. 
 

   Odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice skupin 
 

 medsebojno uskladijo. 
 

  
 

   Vstop v igralnice in umivalnice je staršem strogo prepovedan. 
 

   Ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
 

IGRALNICA 
strokovni delavec si jih tudi razkuži. 

 

  Umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali 
 

 
 

 pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 
 

 igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 
 

  
 



   Strokovni delavci igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, po delu 
 

 bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja. 
 

   V skupinah ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob. 
 

   Otrokom se onemogoči, poseganje po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem si osebje in 
 

 otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke. 
 

 Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 
 

   Iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače. 
 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 
 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti. 
 

   Skupnih igrač se ne deli med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistimo. 
 

   Previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 
 

 vsakega otroka. 
 

   Ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje. 
 

   Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 
 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....). 
 

   Razdalja med ležalniki bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m. 
 

   Strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 
 

 prostore. 
 

   Otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo. 
 

   Vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robec, ki se vsakokrat zavrže, rokav...). 
 

   Druženje skupin ni dovoljeno. 
 

  
 

   Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 
 

SANITARNI 
dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....). 

 

  Prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah.  

PROSTORI  

  Poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 
 

 
 

 papirnatih robčkov. 
 

  
 



   Priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 
 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina. 
 

   Skupnih igral na igrišču se ne uporablja. 
 

ZUNANJOST   Ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
 

 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...). 
 

   Strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo 
 

 z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda). 
 

  
 

   Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno. 
 

DRUGI PROSTORI 
  Pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

 

roke ter pazijo na medsebojno razdaljo (1,5-2 m).  

V VRTCU 
 

  Enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje).  

 
 

   Navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR. 
 

  
 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI PRI OŠ MATIJE ČOPA  
 

VHOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Starši si pred vhodom obvezno razkužijo roke in nadenejo masko,  

v garderobo vstopajo posamično,  

vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in  

otrok,  

v garderobi smeta biti skupaj, na razdalji 2 metrov, zaradi majhne garderobe, največ 2 otroka z enim od staršev 

hkrati. 
 

 

 Starši potrkajo na vrata igralnice in otroke oddajo in prevzamejo, brez da vanjo vstopajo, 

če je le mogoče ob dogovorjenem času prihoda in odhoda otroka odda in sprejme vedno ista oseba, 
 

 strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si pred 
vstopom v skupne prostore razkužijo roke,

 vozički, skiroji, čelade in kolesa otrok se ne puščajo v vrtcu,


 morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 
enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 
odhodu razkužijo roke,

 strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m,


 Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače, ki so nujne za uspavanje (»ninice«, dude), ter plenice in 
podobno je treba shraniti za posameznega otroka od ponedeljka do petka, in sicer samo za čas med spanjem in če 
je to nujno potrebno.

 

GARDEROBA   Otroku pri preoblačenju in vstopu v vrtec pomaga eden od staršev, 

   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo tudi 
 morebitna umazana otroška oblačila, 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto, 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

 skupin medsebojno uskladijo, 

IGRALNICA   ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
 strokovni delavec si jih tudi razkuži,  



 

 umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali 
pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 
igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin…


 strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če 

to dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja,
 v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob,


 otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po 

njem naj si osebje in otroci umijejo roke.
 Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke.

Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba obraza v isti 
višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

 

 Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 
ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. Strokovne 
delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega,

 iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače,


 V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 
npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti,

 skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite,


 previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo 
za vsakega otroka,

 čiščenje kahlic poteka po ustaljenih navodilih,

 ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje,


 čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi 
še dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....),

 pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti,

 ležalniki naj bodo označeni, vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik,

 razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m,


 za strokovne delavce v igralnici ni obvezna zaščitna maska, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 
prostore in pri delitvi hrane. 



   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo, 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robec, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno, 

  

SANITARNI   V kopalnici naj ne bo preveč otrok naenkrat. Število otrok, umivanje in odhod na wc naj nadzoruje ena od 

PROSTORI strokovnih delavk. 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....), kdo? 

   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 
 papirnatih robčkov, 

ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje 

 ena skupina, v sodelovanju s šolo se omeji in uporabi tudi del šolskega igrišča, 

   skupnih igral na igrišču se ne uporablja, 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...), 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo z 

 ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda), 

DRUGI PROSTORI   druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno, 

V VRTCU   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

 roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m, 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje), 

   najpomembnejša obvestila in navodila za starše že na vhodih v vrtce, 

   navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR v dogovoru s kuhinjo in čistilkami 

 Oš Matije Čopa. 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI SONČEK 
 

VHOD  Starši v vrtec vstopajo s zaščitno masko, pred vstopom v vrtec si razkužijo roke, v garderobi skrbijo za varno 

  razdaljo med ostalimi starši, 

   starši otroke oddajo strokovnemu delavcu v igralnico (Ni sprejemnih in oddajnih sob. Otroka oddate v matično 

  igralnico in ga tja tudi pridete iskat. Zaradi velikega števila prijavljenih otrok v starejšo skupino, bo le ta razdeljena 

  v dve manjši), 

   koles, skirojev….. se ne pušča v vrtcu, 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke, 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m, 

   v skupnih garderobah se lahko zadržuje največ 6 otrok s po enim spremljevalcem. 

  Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. 

GARDEROBA  Starš otroka v garderobi- ob prihodu v vrtec, pripravi za bivanje v igralnici (enako velja ob odhodu domov), 

   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo 

  tudi morebitna umazana otroška oblačila, 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto (svoj znak), 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin medsebojno uskladijo, 

IGRALNICA  ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
  strokovni delavec si jih tudi razkuži, 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 

  ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

  igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   Strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

  dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja, 

  v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob, 

   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem 

  naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 



 razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba 

 obraza v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 

 ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. Strokovne 

 delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega. 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače. 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti, 

   skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. 

   Previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

 vsakega otroka, 

   čiščenje kahlic poteka po ustaljenih navodilih, 

   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje, 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....), 

   pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik, 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m, 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

 prostore, 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo, 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...), 

   druženje skupin ni dovoljeno, 

SANITARNI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok 

 in strokovnih delavcev, 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....), 

   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah, 



 

   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 

  papirnatih robčkov, 

ZUNANJOST  priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

  skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

  skupnih igral in peskovnika se na igrišču ne uporablja, 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
  upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...), 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo 

  z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda),  

DRUGI PROSTORI  

V VRTCU pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo 
indezinficirajoroke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m, 

 enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje),

 na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše,


 v kolikor se bodo zaradi števila otrok drugi prostori v enoti vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot 
v igralnicah.

 Navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR. 



PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI ŽIV ŽAV 
 

VHOD  starši otroke oddajo stokovni delavki pred vrati igralnice. V primeru, da pred vami oddaja otroka že drug starš, vas 

  prosimo, da počakate. Vstopanje v igralnico ni dovoljeno. 

  strokovni delavci si pred vstopom v skupne prostore razkuži roke 

   vozički, kolesa, skiroji se ne puščajo na območju vrtca. 

   morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 

  enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 

  odhodu razkužijo roke 

   strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m 

   vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 

  otrok 

   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. 

GARDEROBA  strokovni delavec otroka prevzame pred vrati igralnice. 

   vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo tudi 

  morebitna umazana otroška oblačila 

   vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto 

   odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

  skupin medsebojno uskladijo 

IGRALNICA  ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, strokovni 
  delavec si jih tudi razkuži 

   umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča ali 

  pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

  igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, če to 

  dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja 

  v skupini ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob 

   otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem naj 
  si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 



 razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba obraza v 

 isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

   Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 

 ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. Strokovne 

 delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega. 

   iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige 

   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 

 npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti 

   skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. 

   previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 

 vsakega otroka 

   čiščenje kahlic poteka poteka po ustaljenih navodilih, v blateksih se uporablja standardno sredstvo 

   ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....) 

   pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti 

   ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik 

   razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m 

   strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 

 prostore 

   otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo 

   vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

   druženje skupin ni dovoljeno 

SANITARNI   V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 

PROSTORI sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok in 

 strokovnih delavcev 

   čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....) 

   prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 



   poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 

 papirnatih robčkov 

ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 

 skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina 

   skupnih igral na igrišču se ne uporablja, peskovniki ostajajo pokriti. Vrtne igrače, ki jih lahko čistimo za dane na 

 uporabo. 

   ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
 upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...) 

   strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo z 

 ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

DRUGI   druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno 

PROSTORI V   pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 

VRTCU roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

   enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje) 

   na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše (protokol pri oddaji in sprejemu otroka) v kolikor se bodo zaradi 

 števila otrok drugi prostori v enoti vzpostavili v igralnice, velja zanje enak režim kot v igralnicah 

   navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR 

PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI RO MOJCA 

  

VHOD   Starši v vrtec vstopajo z zaščitnimi maskami in si razkužijo roke.   
 Strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si pred 
vstopom v skupne prostore razkuži roke.

 Otroški vozički, ki so v uporabi v vrtcu razkužujemo pred in po porabi


 Morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, 
vodjo enote in se vpišejo v evidenco, ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in odhodu 
razkužijo roke.
 Tiflopedagogi, delovni terapevti in surdopedagogi do preklica ne izvajajo individualnih terapij v RO-ju 



   Strokovni delavci in starši pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo (1,5 – 2 m). 

   

GARDEROBA  Sočasna prisotnost v garderobi: 2 do 3 starši. Za starši in otroke smo pripravili tri mesta zadrževanja v 

 garderobi. 
   Zadrževanje v garderobi naj bo čim krajše. 
   Vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se 

 odlagajo tudi morebitna umazana otroška oblačila v vrečki. 

   Starši pripeljejo otroka do igralnice in oddajo otroka. Zadrževanje pred igralnico strogo prepovedano. 
   Odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 

 skupin medsebojno uskladijo. 

   

IGRALNICA  Vstop v igralnice in umivalnice je staršem strogo prepovedan. 
   Ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
 strokovni delavec si jih tudi razkuži. 
   Umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 
 ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje 

 v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

   Strokovni delavci igralnice prezračijo pred pričetkom dela (na stežaj odprta okna) in večkrat med delom, po 

 delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja. 
  V skupinah ne poteka samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob. 
   Otrokom se onemogoči, poseganje po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem si 
 osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 
 razkužiti roke. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 
   Iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače. 
   V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x 

 dnevno – npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti. 
   Po vsaki individualni uporabi igrače, jo strokovna delavka razkuži. 

   Previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih 

 menjavajo za vsakega otroka. 
   Ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje. 



 
 Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 
dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....). 
 Razdalja med ležalniki bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m. 

 
 Strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 
prostore. 
 Otroci si roke le umivajo( pomoč vzgojiteljice pri dejavnosti), strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo.  

 Vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robec, ki se vsakokrat zavrže, rokav...). 
 Druženje skupin ni dovoljeno. 

 

SANITARNI PROSTORI  Čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 

 dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....). 
   Prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah. 
   Poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 
 papirnatih robčkov. 

   

ZUNANJOST  Priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le 

 ena skupina, zadrževanje na igrišču le na določenih področjih 

  Skupnih igral in peskovnika na igrišču se ne uporablja. 
   Ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka 

 skupina, upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...). 
   Strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne 

 srečujejo z ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda). 

   

DRUGI PROSTORI V  Druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno. 
VRTCU  Pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in 

 dezinficirajo roke ter pazijo na medsebojno razdaljo (1,5-2 m). 
   Senzorna soba in snuzelen se do preklica ne uporabljata. 
   Pripravimo izolirno sobo( senzorna soba), za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, 
 ravnanje). 
   Navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR. 



  

DELO LOGOPEDA IN   Logoped in fizioterapevt opravljata svoje delo. Pri delu individualni terapevti uporabljajo zaščitno masko, 
FIZIOTERAPEVTA zaščitne očala in plastificirani predpasnik. Predhodno razkuži površine in tudi po odhodu otroka v skupino. Starši 
 so prehodno podpisali tudi obrazec o strinjanju s pogoji dela. 

  
 

 

PROTOKOL RAVNANJA ZAPOSLENIH IN STARŠEV V ČASU UPOŠTEVANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB V ENOTI NAJDIHOJCA VRTEC 

 

 
VHOD 

 

 vhodi enot so zaklenjeni. Vrtec uporablja dva vhoda, enega samo za spodnji trakt, 3 skupine, drugega, glavnega za 
zgornje sobe, 6 skupin  

 strokovni delavci ob sprejemu/oddaji uporabljajo zaščitno masko, ki jo prejmejo s strani delodajalca in si pred 
vstopom v skupne prostore razkuži roke 

 morebitni drugi zunanji izvajalci/sodelavci vstopajo v enoto, le po predhodnem dogovoru s službo OPZHR, vodjo 
enote in se vpišejo v evidenco, ki bo priloga tej tabeli ter obvezno uporabljajo zaščitne maske ter si ob prihodu in 
odhodu razkužijo roke 

 strokovni delavci pri vseh stikih pazijo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m 

 vstop otrok se uredi z zamikom, tako da se v skupnih garderobah ne združuje večje število strokovnih delavcev in 
otrok; 
V času večjega št. staršev (6.30 do 8.00 in 14.00 do 15.30), ena strokovna delavka spremlja in spušča po 3 starše v 

vsako garderobo (skupaj 6 staršev). 

  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. 

GARDEROBA  vrhnja oblačila in čevlji ostanejo v garderobi, enako rezervna oblačila otroka (v vrečki), v garderobo se odlagajo tudi 
morebitna umazana otroška oblačila 

 vsak otrok naj uporablja le določeno/označeno svoje mesto  

 odhajanje/prihajanje skupin iz/v igralnic-e in uporaba garderob naj poteka s časovnimi zamiki, ki jih vzgojiteljice 
skupin medsebojno uskladijo. Delavka preveri, ali je garderoba prosta. 

IGRALNICA  ob vstopu v igralnico/iz nje si strokovni delavec in otrok (pod nadzorom strokovnega delavca) umijeta roke, 
strokovni delavec si jih tudi razkuži 

 umivanje in razkuževanje naj znotraj skupine poteka redno in sicer pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 



ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v 

igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin… 

 strokovni delavci naj igralnice prezračijo pred pričetkom dela (prva delavka odpre vsa okna v stavbi in nato vsaka 
delavka v oddelku, pusti po koncu službe odprto okno, ki ga čistilka zapre) (na stežaj odprta okna) in večkrat med 
delom, če to dopuščajo vremenske razmere, po delu bodo prostori temeljito prezračeni s strani čistilnega osebja 

 v skupini ne poteka  samopostrežni način prehranjevanja in umivanje zob 

 otrokom naj se onemogoči, da sami posegajo po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po njem 
naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali 
razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba obraza 
v isti višini. Poskrbeti je potrebno za ustrezno razdaljo med otroki pri sedenju za mizo. 

 Vozički s prehrano otrok bodo pred igralnice dostavljeni s strani kuhinjskega osebja. Vzgojitelj z razkužilom očisti 
ročaj vozička in voziček zapelje v igralnico. Po zaključenem obroku vozičke pobira kuhinjsko osebje. Strokovne 
delavke naj pripravijo časovni razpored dostave posameznih obrokov po oddelkih, ki bo veljal do nadaljnjega.  

 iz procesa dela se izločijo vse mehke igrače in knjige 

 V procesu dela se uporabljajo trde igrače, ki jih je mogoče mokro čistiti po obstoječih navodilih (vsaj 2x dnevno – 
npr. v času počitka otrok in po delu), po čiščenju jih je potrebno dobro osušiti 

 skupnih igrač ne smete deliti med vzgojnimi skupinami, dokler igrač ne očistite. 

 previjanje poteka po obstoječih navodilih, zaposleni uporabljajo rokavice za enkratno uporabo in jih menjavajo za 
vsakega otroka 

 čiščenje kahlic poteka poteka po ustaljenih navodilih, v blateksih, uporablja se standardno sredstvo 

 ravnanje z odpadki poteka po ustaljeni praksi (ločevanje), odstranjuje jih čistilno osebje 

 čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 
dezinfekcija frekventnejših površin (kljuke, mize, stolčki....) 

 pred odpiranjem vrtca je potrebno v svežo posteljnino preobleči vse ležalnike in jih temeljito mokro očistiti, kjer se 
lahko, se delo organizira tako, da ni počitka na ležalnikih in blazinah, otrokom ni treba počivati (starejši oddelki), pri 
mlajših delavka presodi sama 

 ležalniki naj bodo označeni vsak otrok naj uporablja samo svoj ležalnik 

 razdalja med ležalniki naj bo glede na prostor največja, če je možno vsaj 1,5 m 

 strokovni delavci v igralnici ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabljajo pa jih pri prehodu v sanitarije, skupne 
prostore 

 otroci si roke le umivajo, strokovni delavci si roke umivajo in razkužujejo 



 vsi deležniki spoštujejo higieno kašlja (v robe, ki se vsakokrat zavrže, rokav...) 

 druženje skupin ni dovoljeno.  

 Združevanje po traktih, največ 4-5 otrok; 
 

SANITARNI 
PROSTORI 

 V kolikor ima igralnica ločen sanitarni prostor je uporaba le tega možna brez terminskih zamikov, v kolikor pa je 
sanitarni prostor skupen za več igralnic se strokovni delavci terminsko uskladijo, da ne prihaja do srečevanja otrok 
in strokovnih delavcev 

 čiščenje med delom ostaja enako kot je bilo v času epidemije, le da se vsaj 1x (npr. v času počitka) opravi še 
dezinfekcija frekventnejših površin (potezne vrvice, WC  tipke, pipe, umivalniki, WC sedne deske....) 

 prezračevanje v sanitarijah poteka enako kot v igralnicah 

 poskrbeti je potrebno za vedno zadostno količino mila, dezinfekcijskega sredstva, rokavic, papirne galanterije, 
papirnatih robčkov 

ZUNANJOST   priporoča se gibanje na svežem zraku – sprehodi, zadrževanje na terasah v kolikor je na posamezni terasi le ena 
skupina, zadrževanje na igrišču - določi se ločena območja kjer se zadržuje ena skupina, LOČIMO IGRIŠČE S TRAKOM 
(HIŠNIK). 

 skupnih igral na igrišču se ne uporablja (Dovoljena je uporaba igral, ampak igrala lahko uporablja le ena skupina.) 

 Ena sama delavka ne sme na sprehod 

 3 deli igrišča, 

 DOGOVORIMO SE ZA UPORABO IGRIŠČA PO URAH, 3 SKUPINE NAENKRAT 

 ob odhodu na prosto in prihodu nazaj se upošteva navodila iz postavke vhod, garderoba (ločeno vsaka skupina, 
upoštevanje navodil umivanja in razkuževanja rok, oblačil, obutve...) 

 strokovni delavci pri zadrževanju na prostem ne nosijo zaščitnih mask, poskrbijo pa da se oni in otroci ne srečujejo z 
ostalimi otroki in zaposlenimi ter drugimi deležniki (v primeru sprehoda) 

DRUGI PROSTORI 
V VRTCU 

 druženje zaposlenih v skupnih prostorih ni dovoljeno  

 pri opravljanju nalog v drugih prostorih zaposleni nosijo zaščitne maske in si med prehodi umivajo in dezinficirajo 
roke ter pazijo na medsebojno razdaljo 1,5-2 m 

 enote pripravijo izolirne sobe, za katere veljajo enaka pravila kot pred zaprtjem vrtca (oprema, ravnanje) 

 na vhode je potrebno obesiti obvestila za starše, starše prisotnih otrok se obvesti o protokolu tudi preko e-pošte. 
(ne vstopajo, lahko pozvonijo pri vhodu), v kolikor se bodo zaradi števila otrok drugi prostori v enoti vzpostavili v 
igralnice, velja zanje enak režim kot v igralnicah 

 navodila za kuhinje, čistilke, pralnico, vzdrževalno službo pripravlja služba OPZHR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA RAVNANJE ADMINISTRATIVNIH DELAVCEV V ČASU COVID – 19 
 

UPRAVA KRANJSKI VRTCI 
 

 

Za zagotavljanje varnosti zaposlenih je pomembno, da upoštevate vse osnovna navodila za preprečevanje okužbe: 

 

- V službo pridite samo če ste zdravi. V primeru da opazite znake okužbe, se ravnajte po navodilih NIJZ za splošno prebivalstvo. Ostanite doma, 
pokličite svojega zdravnika in obvestite delodajalca. Če zbolite na delovnem mestu, takoj obvestite nadrejenega in delovno mesto zapustite ter se 
ravnate po navodilih osebnega zdravnika. 

 
- Pri prihodu v službo upoštevajte vsa veljavna navodila NIJZ in Vlade RS (javni prevoz, prevoz z osebnim vozilom, taksi prevoz…) 
 
- Pred vstopom v objekt (tudi na delovno mesto) si temeljito umijte roke (kjer ni tekoče vode ali umivalnika razkužite roke). Razkužilo je na voljo 

pred vstopom v objekt. 
 
- Nošnja zaščitne kirurške maske je na delovnem mestu obvezna, kjer ni možno zagotoviti razmika med osebami vsaj 1,5m, ali se menjava veliko 

število ljudi 
(masko zamenjate na 2-3 ure) 

 
- Prostor prezračujte vsaj 2x dnevno po 30 minut (upoštevajte vremenske razmere) 
 
- Upoštevajte navodila za higieno rok in kašlja. Kihajte in kašljajte v zgornji del rokava. Nato si temeljito umijte roke. 
 
- Z rokami s ene dotikajte oči, nosu in ust. Če se spozabite si roke temeljito umijte. 
 
- Na delovnem mestu se Izogibajte tesnim stikom z ljudmi (sodelavci, nujni obiski, …), razdalja med osebami naj bo vsaj 1,5 metra. 



 
- V primeru, da se vrat ali drugih delov opreme med vašim delom dotika več ljudi, poskrbite, za njihovo razkuževanje večkrat med delovnim 

procesom. Za končno čiščenje in razkuževanje bo poskrbelo čistilno osebje. 
 
- Temeljit si umijte (razkužite) roke pred in po jedi, pred in po uporabi stranišča, ter po prijemanju poštnega gradiva. 
- Dvigal za osebe se ne uporablja. 
 
 
 

SPREJEM POŠTE IN NUJNIH OSEB 
 
 

- Vsa ne nujna pošta, ki jo prinesejo osebe in jo imajo namen samo oddati se odloži v poštni nabiralnik (starši-pogodbe, …). Tajnik VIZ 
pripravi obvestilo na vrata z navedbo vse vrste pošte, ki se lahko odda v tej obliki. 

 
- Vhodna vrata na upravo se zaklepajo. Vhod zunanjim obiskovalcem je dovoljen le izjemoma (po predhodnem dogovoru s tajnikom VIZ 

oziroma samo v času uradnih ur za nujne zadeve). Na vrata, tajnik VIZ namesti telefonsko številko, kjer bo dosegljiv. Lahko se pripravi tudi 
obvestilo, da se morajo obiskovalci v  
času uradnih ur predhodno telefonsko najaviti. 

 
- Pregled in sprejem oddane pošte v poštni nabiralnik opravi tajnik VIZ vsako uro. 
- Sprejem poštnih priporočenih pošiljk se opravi po ustaljenem načinu (uporaba zaščitne opreme in preventivnih sredstev). 

 
- Pri rokovanju s poštnimi pošiljkami ali paketi velja posebno opozorilo, da si je po prijemanju potrebno umiti roke in razkužiti površino kjer 

ste hranili pošiljke. 
 

- Pri razkuževanju površin uporabljate razkužilno sredstvo Diversy alcohol spray 4.12. Za razkuževanje rok pa uporabljate razkužila v litrski 
plastenki Aniosgel NPC 85 na podajnikih ali razkužilno sredstvo Dezikim derm S1. 

 

https://www.gzs.si/Portals/282/PRIPOROČILA%20UKREPOV%20za%20zajezitev%20 Covid-19%20v%20podjetju.pdf 
 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2 
 

mag. Tea Dolinar, 
 

ravnateljica 



 


