
 
Protokol ravnanja v OŠ Kidričevo PE VRTEC 
KIDRIČEVO  v času razbremenitve ukrepov 

epidemije COVID – 19 
 

 

Protokol je sprejet na podlagi spodnjih dokumentov: 
 
 Okrožnica MIZŠ št. 6030-2/2020/8, z dne 08. 5. 2020, Postopno 

odprtje vrtcev od 18. 05. 2020 dalje 
 Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8. 

5. 2020) 
 Priporočila za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer (ZRSŠ, 

št. 091-15/2020-1, z dne  08. 05. 2020) 
 

in z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo 
izvajanje v času razbremenitve ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ 
Kidričevo PE vrtec Kidričevo. 
 

                                OBLIKOVANJE ODDELKOV 
 
 

V 1. starostnem obdobju bo v skupini največ do osem (8) otrok, v 2. 
starostnem obdobju pa do največ deset (10)  otrok. 

 

 VSTOP IN IZSTOP IZ VRTCA 
 

Vstop v vrtec bo mogoč izključno skozi glavni vhod vrtca. Vhod skozi 
šolske prostore ne bo mogoč. Pri  čakanju pred vrati upoštevajte razdaljo 
1,5 do 2,0 m. Starši vstopajo v vrtec, v garderobe, po naslednjem 
protokolu – največ do pet (5) v garderobe posameznega starostnega 
obdobja, pri tem pa morajo obvezno nositi masko in si ob vhodu 

razkužiti roke. Otrokom si ni potrebno razkuževati rok in tudi ni 
potrebno nošenje maske.  
 
 Otroci 2. starostnega obdobja vstopajo v igralnice sami, ob vstopu si 

najprej umijejo roke. Otroci iz oddelka Sove (prej so imeli igralnico v 
prostorih OŠ) si umijejo roke pred vstopom v igralnico (prej 



telovadnica) v sanitarnih prostorih, ki so bili prej namenjeni 
obiskovalcem. Garderobo imajo v prostorih DSP. Če je nujno lahko 
otroke, do igralnice, pospremijo starši, pri tem pa morajo upoštevati 
varnostno razdaljo do strokovnega osebja v posameznem oddelku. 

 
 Otroke 1. starostnega obdobja do vrat igralnice posameznega oddelka 

pospremijo starši, pri tem pa morajo upoštevati varnostno razdaljo do 
strokovnega osebja.  

 

Enak protokol velja tudi pri odhajanju otrok iz vrtca, le da  starši pri 
vratih pozvonijo in najavijo odhod otroka. V posamezni garderobi je 
lahko največ do pet (5) staršev, ki počakajo v garderobi, da vzgojiteljica 
pripravi otroka in ga pošlje iz igralnice. Pri  čakanju na prevzem otroka 
upoštevajte razdaljo 1,5 do 2,0 m.  
 
Svetujemo, da otroka pripelje in odpelje iz vrtca odrasla oseba iz istega 
gospodinjstva.  
 
Nošenje igrač, knjig in drugih predmetov v vrtec je prepovedano. Za 
otroke 1. starostnega obdobja  so dovoljene samo dude. 
 
Starši naj prinesejo poleg dodatnih oblačil tudi plastično vrečko, v katero 
lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma.  

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA                                              
S SIMPTOMI COVID 19 

 

V kolikor zboli otrok in ima vročino ter morebitne druge znake akutne 
okužbe dihal, ga vzgojitelj napoti v pisarno pomočnice ravnatelja, kjer v 
njeni prisotnosti počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, 
ki ga opravi pomočnica ravnatelja. Če je možno, tak otrok za čas čakanja 
nosi zaščitno masko ter uporablja samo določene sanitarije in umivalnik. 
 
 

Starši so dolžni obvestiti pomočnico ravnateljice za vrtec oz.  ravnateljico 
zavoda v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, 
da je otrok okužen s COVID – 19. Ravnateljica šole je dolžna v 
najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži 
epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in 
obvesti vse možne kontakte okuženega otroka. NIJZ posreduje seznam 



kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o 
karanteni. 
 

Pričetek kužnosti je dva (2) dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje 
osebam, ki so bile v kontaktu z okuženim, da v inkubacijski dobi 
spremljajo svoje zdravstveno stanje. 
 
Osnovne informacije o COVID-19: 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. 
COVID-19.  Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 
14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z 
znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri 
približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni 
praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših 
(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne 
bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti 
ipd.  Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev 
okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-
CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben 
tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna 
tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje 
okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna 
navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-
2019-ncov. 

 

                     UPORABA IN VELJAVNOST PROTOKOLA 
 

Protokol velja in se uporablja do preklica upoštevanih pravnih aktov, ki 
urejajo to področje. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so 
objavljene na spletni strani vrtca. 
 
Kidričevo, 15. 05. 2020 
 
                                                                                          UPRAVA VRTCA 
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