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Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni 

 
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcu 

 
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 priporočamo upoštevanje smernic NIJZ. Zaradi tega 

smo pripravili ukrepe, s katerimi zmanjšamo možnost prenosa okužbe. Ukrepe bomo spreminjali v 

skladu s priporočili MIZŠ in NIJZ. 

 

1. V vrtec lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in obiskovalci.  
 

2. Otroci: Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. Odrasli: Uporaba razkužila za roke 
pri prihodu in odhodu je obvezna. 
 

3. Starš otroka v garderobi preobuje/odloži oblačila in prostor čim prej zapusti. 
 

4. Vrtec bo od 8.00 do 14.00 zaklenjen. Vstop obiskovalcev bo mogoč samo po predhodni najavi, 
oz. bo potrebno za vstop pozvoniti. Evidenco obiskovalcev bodo vodili strokovni delavci vrtca. 
 

5. Za zaščito pred okužbo je potrebno:  

 redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,  

 upoštevanje higiene kašlja in kihanja, 

 zračenje večkrat dnevno, 

 vsi prostori in površine se redno čistijo in razkužujejo, 

 po uporabi igrač strokovni delavec vrtca le-te razkuži, 
 

6. Dodatno strokovno pomoč bomo izvajali ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužbe. 

 
7. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli, razen v primeru zagotovljene varnostne 

razdalje. Otroci mask ne uporabljajo. 
 

8. Roditeljski sestanki, govorilne ure in prireditve bodo potekali v prostorih vrtca, šole ali na 
prostem ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.  
 

9. V primeru, da strokovni delavec vrtca v času prisotnosti otroka v vrtcu ugotovi, da se otrok ne 
počuti dobro, oziroma pri otroku prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge 
bolezni, otroka odpelje v poseben prostor – zbornico in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, 
ki otroka prevzamejo. Po odhodu prostor razkuži. 

 
10. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju vrtca seznani 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in ravna v skladu s priporočili in navodili NIJZ. 
 

11. V primeru, da je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenega ali 
njegovih ožjih družinskih članov, se ravnatelj posvetuje z epidemiologom območne enote 
NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 
 

Lidija Milošič, ravnateljica 
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