
Spoštovani starši, 

 

ob ponovnem odprtju vrtca smo za vas strnili 

nekaj napotkov in ukrepov, ki jih bomo v vrtcu 

izvajali. Potrebno bo nekaj prilagoditve z naše in 

vaše strani, za kar se vam že vnaprej 

zahvaljujemo. 

Zavedamo se, da bo ponovna vključitev otrok v 

vrtec stresna za vse, še najbolj pa za otroke. Da 

bi bil ta prehod karseda prijeten za njih, se bomo 

resnično potrudili in jim zagotovili varnost in 

dobro počutje, da bo izkušnja bivanja v vrtcu 

kljub trenutnim razmeram prijetna. To je naše 

poslanstvo, ki ga opravljamo s srcem, zato ste 

lahko brez skrbi, ko boste otroka pustili v vrtcu 

in se odpravili v službo. 

Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo 

potrpežljivost in razumevanje v času razglasitve 

izrednih razmer in zaprtja vrtca ter se veselimo 

ponovnega srečanja z vami. 
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NAVODILA ZA STARŠE 

O RAVNANJU V ČASU 

RAZHAJANJA VIRUSA 

COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: 02/566 95 70 

www.vrtec-radenci.si 

vrtec.radenski-mehurcki@guest.arnes.si 

Mogoče nam ne bo 

uspelo pripraviti 

prihodnosti za svoje 

otroke, lahko pa 

pripravimo svoje 

otroke na prihodnost. 

(Franklin D. Roosevelt) 



Spoštovani starši, 

v nadaljevanju navajamo nekaj ukrepov, ki se 

tičejo Vašega gibanja v vrtcu. Prosimo Vas, da 

jih za zagotavljanje varnosti Vas in Vašega 

otroka, ter vseh zaposlenih vrtca upoštevate. 

 

PRIHOD IN ODHOD IZ VRTCA 

- v vrtec vstopate z masko; 

- ob vstopu v vrtec si razkužite roke; 

- v garderobi vrtca naj bodo naenkrat največ 

3 starši; 

- sprehajanje in igranje v prostorih vrtca ni 

dovoljeno – starši, ki imajo več otrok, 

vsakega otroka peljejo do garderobe brez 

prehajanja skozi prostore vrtca, ampak zunaj 

vrtca; 

- vzdržujte  razdaljo 1,5 – 2 m do 

vzgojiteljice, drugih otrok in staršev; 

- otroka naj pripelje v vrtec odrasla oseba iz 

istega gospodinjstva. 

V VRTEC LE ZDRAVI OTROCI! 

Otrok, ki kažejo kakršnekoli bolezenske 

znake (povišana telesna temperatura, kašelj, 

glavobol, izcedek iz nosu, driska…) v vrtec 

NE BOMO SPREJEMALI! 

 

 

Če bo otrok v času bivanja v vrtcu začel 

kazati znake akutne bolezni dihal, ga bomo 

takoj izolirali v posebnem prostoru in o tem 

obvestili starše.  

Če je pri otroku nato potrjena okužba s 

COVID-19, starši o tem NUJNO 

OBVESTIJO VRTEC! 

NOŠENJE IGRAČ V VRTEC 

Otroci naj NE prinašajo igrač in knjig od 

doma! 

DOVOLJENE so »ninice« in dude, ki 

jih bomo shranili za vsakega otroka 

posebej za čas med spanjem. 

 

 

 

 

 

 

V tem času odsvetujemo uvajanje otrok 

v vrtec! 

Uporaba igral na dvorišču vrtca je 

PREPOVEDANA! 

Otroci se bodo v vrtcu igrali z igračami, ki 

jih lahko vsakodnevno razkužujemo in 

nestrukturiranimi materiali, ki jih lahko po 

uporabi zavržemo. 


