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NAVODILA STARŠEM OB PONOVNEM ODPIRANJU VRTCEV -V VRTCU CIRKULANE 
IN VRTCU ZAVRČ V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

- Ob vstopu v vrtec mora odrasla oseba ves čas nositi masko in uporabljati rokavice (za le te 
poskrbite predhodno sami)

- Ob vstopu v vrtec morate vzgojiteljem predati podpisano IZJAVO, da je vaš otrok zdrav. Izjavo lahko 
tudi predhodno pošljete na vzgojiteljev meil ali na vrtec.cirkulane@cirkulane-zavrc.si  , ali na 
simona.milosic@cirkulane-zavrc.si

- Otroci maske ne uporabljajo, a si vendarle preden vstopijo v igralnico ( takoj, ko se preobujejo) roke 
temeljito umijejo z milom in vodo

- Prinašanje igrač (tudi hrane in pijače) v vrtec je prepovedano- otroci ne smejo prinašati igrač niti do 
garderobnih omaric ali garderobne poličke (npr.plišastih, avtomobilčkov, žogic, knjig)

- V garderobni omarici/nahrbtniku naj imajo otroci dovolj rezervne obleke ter PVC vrečke

- “Ninice, dude, flaške” odložite v gard.omarico/nahrbtnik
(če bo otrok karkoli od naštetega prinesel v igralnico, bodo vzgojitelji le to odložili na posebej 
pripravljeno mesto za čas počitka oz. nujne potrebe)

- V igralnico vstopajo samo otroci, vas prosimo, da upoštevate vidno oznako (na tleh-1,5m) pred vrati 
igralnice

- V vrtec otroka pripelje 1 odrasla oseba, (izjema so starši dvojčkov, če res ne gre drugače), nikakor 
zraven ne pripeljite starejših bratcev in sestric- le ti naj počakajo v avtomobilu ali pred vhodom vrtca

- Na hodnikih vrtca se zadržujte čimkrajši čas, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5m do 2m tako do 
drugih staršev kot tudi do vzgojiteljev

- Daljšo komunikacijo z drugimi starši izvedite izven prostorov vrtca

- Vzgojitelji bomo v komunikaciji z vami uporabljali masko, pravtako bomo ostali na razdalji 1,5m-2m

- Prihodi in odhodi otrok bodo skozi celotni dan potekali v matični igralnici otroka

- Daljša komunikacija z vzgojitelji (pogovor) naj v večji meri poteka preko telefona, meilov (če vas 
zanimajo otrokove sposobnosti/spretnosti, razvoj, prilagajanje, počutje, ipd.)

- Vzgojiteljem tedensko (najkasneje do četrka, do 8h) sporočajte kdaj bo vaš otrok prisoten in koliko 
časa (npr. cel teden od 7-16h). Te podatke moramo vedeti, zaradi lažje organizacije dela, saj si ne 
moremo privoščite združevanja oddelkov. Upoštevajte 9h bivanja v vrtcu.

- Če se otrok počuti slabo, ima znake bolezni (kašelj, kihanje, vročina, bruhanje) vas bomo poklicali, 
vaša dolžnost pa je, da takoj ko je mogoče pridete po otroka.

- Če se otrok slabo počuti, ima znake obolelosti ga nikakor ne pripeljete v vrtec

- Če otroka odpošljemo domov, zaradi znakov bolezni, ste dolžni vrtec obveščati o nadaljnem poteku 
bolezni.

- Če kdorkoli v istem gospodinjstvu otroka ali je bil v stiku z osebo, ki kaže znake bolezni COVID-19, 
otroka ne smete pripeljati v vrtec

- DOLŽNI STE DOSLEDNO UPOŠTEVATI VSA ZGORAJ NAVEDENA NAVODILA.
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