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PROTOKOL VRTCA TRBOVLJE V ČASU POJAVA COVID-19 
 

Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le 

ZDRAVI otroci in osebje, potrebno je tudi izvajanje  splošnih higienskih in ostalih ukrepov: 
 

V vrtcu  je ključno vzdrževanje stalnih skupin (''mehurčkov''), ki se med seboj ne mešajo. Tudi v 

stalnih skupinah (''mehurčkih'') priporočamo vzdrževanje največje možne medosebne razdalje, 

predvsem med zaposlenimi. 

 

PRIPOROČILA ZA ZAPOSLENE: 

 

1. na delo prihajajte zdravi, skladno z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa 

za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje 

in izobraževanja (Ur.l. RS št. 11/21) enkrat tedensko opravite testiranje na covid, skladno z 

navodili in terminskim planom. 

 

a) Na delo prihajate le zaposleni (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. 

povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, 

glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja in/ali okusa, neobičajna 

utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). 

b) v zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.  

 

2. skrbimo za redno prezračevanje in razkuževanje prostorov skladno z navodili (pred 

prihodom otrok na stežaj odpremo vsa okna). 

 

3. vzdržujte razdaljo 1,5-2m do kolegov in otrok iz drugih skupin. 

 

4. redno in temeljito si umivajte in razkužujte roke. 

Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali pred in 

po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. 

vstopanje v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin. 

 

5. ne dotikajte se obraza in upoštevajte pravila higiene kihanja in kašljanja. 

Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo 

usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček 

po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo 

 

6. zaščitno masko uporabljajte zlasti ob srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok, ter 

pri otrocih. 

 

7. omejite fizične sestanke in odmore, kjer se zbere več ljudi. 
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8. izogibajte se pozdravom z dotiki. 

 

9. pri delu ne nosite nakita na rokah. 

 

10. računalniške tipkovnice, telefone, domofone po uporabi razkužite. 

 

11. ne uporabljajte javnega prevoza, če je možno. 

 

12. tudi v prostem času upoštevajte navodila za preprečevanje širjena nalezljivih bolezni in 

samozaščite. 

 

PRIHOD OTROK V VRTEC  1. STAROST 

 

 

1. otroke prve starosti sprejemamo v garderobi in pri tem pazimo, da naenkrat v garderobi nista več 

kot dva starša. 

 

2. starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice in drugih staršev. 

  

3. starši, ki prihajajo v garderobo morajo obvezno nositi masko in si razkužiti roke.  

 

4. starš otroka preobleče in preobuje v copatke ter ga preda strokovni delavki. 

 

5. strokovna delavka prevzame otroka in si gre skupaj z otrokom umiti roke.  

 

6. v obratnem vrstnem redu potekajo odhodi otrok domov. 

 

7. po končanem prihodu vseh otrok ena od strokovnih delavk pobriše garderobo in razkuži vse kljuke, 

držala in stikala. 

 

PRIHOD OTROK V VRTEC  2. STAROST 

 

1.  otroke sprejemamo pred vhodnimi vrati vrtca. 

 

2. strokovna delavka, ki sprejema otroke pred vhodom nosi zaščitno masko. 

 

3. starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice in drugih staršev. 

 

4. strokovna delavka pospremi otroka v garderobo, od koder ga prevzame njegova vzgojiteljica. 

 

5. otrok si preobuje copatke ter si pod nadzorm svoje vzgojiteljice umije roke s tekočo vodo in 

milom. 

 

6. v obratnem vrstnem redu potekajo odhodi otrok domov. 
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7. po končanem prihodu vseh otrok ena od strokovnih delavk pobriše garderobo in razkuži vse 

kljuke, držala in stikala. 

 

PREZRAČEVANJE PROSTOROV 

 

Zjutraj, ko pride prva strokovna delavka v službo, odpre vsa okna, v vseh delujočih igralnicah. 

Najprimernejše je kratkotrajno in intenzivno zračenje prostorov. V enakomernih časovnih intervalih, v 

času epidemije, odpremo vsako uro za kratek čas (5-10 min.) vsa okna na stežaj. V tem času je 

izmenjava zraka tolikšna, da se celotna količina zraka zamenja v 4-8 minutah. Če vremenski pogoji 

dopuščajo imamo okna ves čas odprta na stežaj. Pri tem moramo paziti na temperaturo igralnic, ki ne 

sme biti nižja od 20°C oz. 23°C pri prvi starosti. 

 

SANITARIJE IN PREVIJANJE 

 

Uporaba stranišča za otroke se vrši pod nadzorom ene od strokovnih delavk. Po uporabi wc-ja 

strokovna delavka razkuži desko in si skupaj z otrokom umije roke z milom. Otroci si rok ne 

razkužujejo. Tam kjer dve skupini uporabljata ene sanitarije, naj se le te razdelijo na dva dela. 

Pomembno je, da ne pride do mešanja otrok in osebja v sanitarnih prostorih. 

 

PREVIJANJE: v času trajanja epidemije uporabljamo plenice za enkratno uporabo! Uporabljamo 

podloge za previjalno mizo in po vsakem previjanju opravimo dezinfekcijo previjalne mize. 

Menjava plenic poteka z rokavicami za enkratno uporabo. Pomembno je tudi upoštevati, da si mora 

oseba, ki menja plenico, roke umiti oziroma razkužiti trikrat: preden začne, po menjavi plenice in po 

čiščenju in dezinfekciji previjalne mize.  

Pogosto so potrebna rezervna oblačila za otroka. Umazana oblačila odložimo v plastično vrečo, 

ki jo tesno zavežemo in namestimo nekam, kjer se je otroci ne morejo dotikati, ter jo izročimo staršem. 

V času epidemije svetujemo čiščenje in razkuževanje vseh površin, ki so bile stiku z izločki otroka. 

Takrat osebje nosi rokavice za enkratno uporabo. Po odstranjevanju rokavic si razkužimo roke. 

IGRAČE IN IGRA NA PROSTEM 

Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Za stekleničke in dude je potrebno poskrbeti, da so 

ločene za posameznega otroka in naj bodo podpisane, da ne bi prišlo do mešanja. 

Igrače morajo biti ločene za posamezni oddelek. Uporabljajo se samo pralne igrače. Za prvo starost 

igrače razkužimo dvakrat dnevno (med počitkom in na koncu), za drugo starost pa enkrat dnevno – na 

koncu. 

Kolikor časa je možno, preživimo na prostem. Igrišča razdelimo na cone, tako da ena skupina uporablja 

eno igralo, ki ga na koncu obrišemo z razkužilom (ograje, držala). 

Skupine na igriščih se ne smejo mešati oz. združevati. 
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OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID -19 V VRTCU 

Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem prostoru 

(pedagoški kabinet). Če je mogoče, naj nosi masko. O bolezni naj se obvesti starše ali skrbnike. 

Oboleli otrok naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik. Otrok počaka na starše v izolaciji. 

Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. Če zdravnik napoti otroka na 

testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava 

na covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.  

Če zdravnik napoti otroka na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in 

izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo vrtec. Vodstvo vrtca postopa skladno z 

usmeritvami v poglavju 4  (Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2).  Prostore VIZ, kjer 

se je gibal oboleli otrok s covid-19, se temeljito prezrači ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se 

jih  je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat  itd.) 

 
 

Če zboli vzgojiteljica, vzgojitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta 

in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven(a), o tem obvesti vrtec. 

Vodstvo vrtca postopa skladno z usmeritvami v poglavju 4  (Odzivanje na potrjen primer okužbe s 

SARS-CoV-2).   

Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, vzgojiteljica, vzgojitelj oziroma osebje s COVID- 19, se 

temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

Za vse kar ni navedeno v Protokolu, se uporabljajo Navodila VIZ ob sumu ali potrjenem primeru 

okužbe  s SARS CoV-2 v zavodu, izdaja april 2021. 

 

 

 

Avgust , 2021 Ravnateljica: 

Daša Bokal, mag. prof. inkl. ped. 
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