
sPoSTovANr STARST.

NIJZ je podal oceno, da je moino nadaljnje postopno odpiranje vrtcev. Z MlZ5 smo prejeli
okroinico, ki navaja, da se s ponedeljkom 1. junija ponovno organizira varstvo za vse ZDRAVE

OTROKE po skupinah, v katere so bili razporejeni pred zaprtjem vrtcev. Na enak naEin bo
potekalo tudi naie vzgojno - izobraievalno delo, ki bo v skladu z veljavnimi normativi. V
ospredju kot kljuini ukrep pa ie vedno ostaja zagotavljanje zadostne fizidne distance in
dosledno izvajanje h igienskih ukrepov.

Vsi starii otrok, ki prihajajo s 1.6.2020 nazaj v vrtec morajo posredovati svoji vzgojiteljici
podpisano izjavo stariev o ponovni vkljuEitvi otroka v vrtec /p rilogo 1)ler izjavo stariev pred
vstopom otroka v uftec (prilogo 2). Brez predhodno podpisane izjave vstop v vrtec NE BO

mogoi.

Obveitamo vas, da bo na podlagi prijav za ponovno vkljuaitev otroka v vrtec, s 1. junijem
prisotnih veE otrok.

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec zdravi otroci, starsi oz. zaposleni. Zato naproiamo
vse starie, da otrok, ki kaiejo znake bolezni, ne vozite v vrtec. ee otrok kaZe simptome okuibe
dihal, starSi pokliiite svojega ped iatra/zd ravn ika, ki bo dal nadaljnja navodila in se odlotil glede

testiranja na covid-19. Otrok, ki je negativen, se lahko vrne v vrtec - na podlagi pisne ocene
pediatra.

Star5e naprosamo, da v primeru suma okuibe s covid-19 druiinskega 6lana vkljuEenega

otroka, prav tako ne vozite otrok v vrtec vse dotlej, dokler niso znani rezultati testiranja.

Za star5e, ki so se odlodili, da otrok ne vkljuiijo v vrtec, je vlada predloiila ie tret.ii interventni
zakon, v katerem med drugim predvideva tudi oprostitev plaiila za otroke, ki od 18. 5. do 30.

6. 2O2O ne bodo obiskovali vrtca (79. ilen predloga zakona). ee ie bil/bo v tem iasu otrok v
vrtcu prisoten le doloieno Stevilo dni, ostale dneve pa ne, boste starii za Eas odsotnosti otroka
iz vrtca, oproiEeni plaiila oskrbe.

Potrudili se bomo, da bo vstop v vrtec za otroke in vas iim manj stresen in da se bodo otroci
v vrtcu poautili varno in sprejeti. Zato vas prosimo, da spo(tujete nekaj naiih priporodil in

priporoiil s strani NIJZ, da bo delo lahko steklo v obojestransko zadovoljstvo ter spoitujete
varnostne ukrepe za zajezitev okuibe 5e naprej:

Starii spremljajte zdravstveno stanje otroka. V primeru, da otrok zboli, Ba v vrtec ne pripeljete
in nas o tem obvestite. V vrtec pripeljete le zdrave otroke!

Otroka naj pripelje v vrtec zdrava odrasla oseba. -e je le mogode, naj bo to vsakia ista oseba.
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. ob vstopu v vrtec si starii razkuiite roke. Nosenje mask je priporoEljivo, ni pa vet obvezno.

. Ob prihodu in odhodu v vrtec, iz vrtca, morajo starii z otrokom vzdrievati potrebno razdaljo
(1,5 - 2m) do strokovnih delavcev vrtca, drugih otrok in stariev.

Upostevajte varnostno medosebno razdaljo in vstopajte le, ko se prepriEate, da na hodniku,

v garderobi ni prevei ljudi. Pomot pri tem vam bodo v iasu prihoda in odhoda ponudile na5e

strokovne delavke, ki bodo skrbele za Stevilo prisotnih v skupnih prostorih. Prosimo vas, da

spoitujete njihova navodila in usmeritve. V garderobah se sme istoiasno zadrievati najveE

5 oseb. V primeru, da se v garderobi ie nahaja 6 ali vei oseb, za vstop poiakajte.

Otrok si mora PRED VSTOPOM V IGRALNICO (po preoblaEenlu in preobuvaniu) UMITI ROKE

z milom in toplo vodo. V primeru, da ni umivalnika v neposredni bliiini garderobe, bo to
naredil v spremstvu vzgojiteljice takoj po vstopu v odd elek/igra ln ico. Otroci si rok ne

razkuiujejo.

easa za pogovor z vzgojiteljicami ne bo veliko, boste pa lahko z njimi vzpostavili komunikacijo
preko e - po5te, kjer boste vsak dan obveiieni o poteku dela v skupini in podutju vaiega

otroka. Otroka oddajte na vratih igralnice. V igralnico ne vstopaite. Napro5amo, da je
komunikacija na vratih KRATKA. S strokovnim delavcem pri oddaii otroka izmenjajte le

najnujnej5e informacije.

Prosimo vas, da se NE ZADRZUJETE v stavbi vrtca oz. po igrisEu vrtca (pri prihodu otroka v

vrtec in odhodu otroka v vrtec oz. po oddaji otroka vzgojiteljici). eakanje in posedanje po

garderobah je nezaieleno.
Rezervna oblaEila za otroka prinesete kot obidajno. Za otroke 1-3 let 5e ne bo delovala prejlnja
praksa uporabe trenerk za otroke stare 1-3 let, zato starsi dnevno nosite otrokova rezervna

oblaEila. Po moinosti vas vljudno naproiamo, da ie vedno dnevno nosite nahrbtnike z obladili

domov.

Prosimo, da v vrtec otroci 5e vedno ne prina5ajo igraE in knjig od doma. V primeru da otrok
potrebuje >ninico<<, dudo in podobno za das poditka, jo prinesite v zavezani vredki vzgojiteljici.
Otroci bodo ninice in dude pustili lahko tudi v vrtcu (de ste se posluievali tega natina) in jih NE

BODO nosili domov. Otrok jo bo dobil v dasu poditka.

Za vse dietne obroke in ostale posebnosti otrok bo poskrbljeno.

V primeru, da otrok zboli in dobi vrotino ter druge znake akutne okuibe dihal, vas bomo
obvestiliin vas prosili, da pridete ponj v najkrajiem moinem dasu. Ob potrjeninalezljivi bolezni

vrtec o tem nemudoma obvestite. V primeru potrjenega COVID-19 bo vrtec obvestil NllZ, ki

bo vodil epidemiolo5ko preiskavo.
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Hvaleini vam bomo, da nam boste pomagali pri zamejitvi morebitnih okuib in se natanano
driali pravil.

Verjamem, da bomo s skupnimi modmi uspeli ustvariti dobro in ustvarjalno uino okolje, ki bo
priietno za otroke in vse nas odrasle, ki bomo v vrtcu.

Ze v naprej se vam zahvalju.iemo za izkazano razumevanje, potrpeiljivost in strpnost v tem
iasu, ko so bile potrebne prilagoditve. Za vaie sodelovanje in spoitovanje naiih priporotil in
usmeritev. Verjamem v to, da bo vse dobro in da ponovni zaietek pomeni poiasen vstop v
nadin, kot smo ga bili vajeni pred tem.

Lepo vas pozdravljam in sreino v ponedeljek vsem, ki boste pri5li v vrtec, vsem ostalim, ki
pa ste lahko 5e uredili varstvo doma, pa ISKRENA HVALA za razumevanje in pomoE, da smo
sploh lahko vzpostavili pogoje za ponovno odprtje vrtca.

Veseli smo, da se bomo lahko ponovno vrnili nazaj. Vsi iskreno dobrodoSli v naiem vrtcu.

Lep dan vam ielim,
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