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PONOVNO ODPRTJE VRTCA 
 

Spoštovani starši! 

 

V okviru sproščanja omejitvenih ukrepov glede epidemije tudi naš vrtec s torkom, 26. 1. 2021, ponovno 

odpira svoja vrata. 

Po najboljših močeh se bomo potrudili, da bo naš vrtec še vedno hiša smeha, igre in veselja, kamor 

bomo vsi radi zahajali, čeprav bo delo organizirano v skladu s priporočili in navodili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Samo z doslednim upoštevanjem navodil in priporočil bomo še naprej uspešno hodili po poti 

»normalizacije« življenja in zajezitve virusa. 

Vljudno Vas naprošamo, da si dobro preberete spodnja navodila in jih dosledno upoštevate. Samo tako 

bomo poskrbeli za varnost vaših otrok, njihovo dobro počutje in zdravje. 

Potek sprejema in delo z  otroki: 

 VSTOP V VRTEC bo organiziran s strani teras in sicer za vsako skupino posebej . 

 SLEDITE SLIKOVNIM OZNAKAM ZA VSTOP V VRTEC IN V VSAKO SKUPINO, ki bodo izobešene 

na ograjah teras in igrišča. 

 PRI PREDAJI OTROKA VZGOJITELJEM JE ZA STARŠE OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE. 

 PROSIMO VAS DA PRI PRIHODU V VRTEC IN PRI ODHODU DOMOV  UPOŠTEVATE 

VARNOSTNO RAZDALJO (1,5 – 2m). 

 Otroka boste predali vzgojiteljici ali vzgojiteljici/vzgojitelju predšolskih otrok – 

pomočnici/pomočniku vzgojitelja na pokritem delu terase. 

 VRHNJA OBLAČILA in obutev bo otrok odložil v igralnici, kjer si bo tudi obul copate. 

 VRTEC bo v času od 8.00 do 13.00 zaklenjen. V kolikor boste prišli po otroka v tem času, vas 

prosimo, da pozvonite v vaši igralnici ter počakate, da vam pridemo odklenit vrata pri igrišču. 

 V vrtec lahko otroci prinesejo le igrače, ki jih nujno potrebujejo za počitek. Prosimo vas, da 

ljubkovalno igračo operete in jo zapakirate v vrečko, ter jo skupaj z otrokom predate 

vzgojitelju/vzgojiteljici. Ta igrača bo potem 14 dni ostala v vrtcu. Prehajanje igrač  med domom 

in vrtcem žal ni dovoljeno. Enako velja tudi za dude in stekleničke. Za higieno ljubkovalnih 

igrač, dud in stekleničk bomo poskrbeli v vrtcu. 

 ODHOD IZ VRTCA bo potekal enako kot prihod. Starši v zaščitnih maskah in z upoštevanjem 

varnostne razdalje vstopite pri igrišču ter pridete na teraso igralnice vašega otroka, kjer ga 

počakate, da odloži copate in vzame vrhnja oblačila. 

 DRUŽENJE OTROK MED SKUPINAMI V ČASU SPROŠČANJA UKREPOV NI DOVOLJENO, zato ima 

vsaka skupina svoj vhod in izhod s teras. 

Spoštovani starši računamo na vaše razumevanje in pomoč ter verjamemo, da bomo skupaj zmogli. 

 

Lepo pozdravljeni, 

Kolektiv enote Črešnjevec 
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