
 
 

 
 

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM 

PROTOKOL RAVNANJA V VVE PRI OŠ SVETI JURIJ  

ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S SARS-COV-2 

Š. L. 2021/2022 

 

Modeli za področje predšolske vzgoje 

Za področje predšolske vzgoje so pripravljeni štirje modeli (slika 1) za načrtovanje  

in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu glede na različna epidemiološka  

stanja. Aktiviranje posameznega modela za vrtce se določi na nacionalnem nivoju.  

Odločitev o tem sprejme Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. 

 

 

Slika 1. Modeli za vrtce. 

V začetku šolskega leta 2021/2022 je aktiviran model B, ki pomeni, da vrtci delujejo v celoti in 

je za delovanje vrtca potrebno upoštevanje priporočil NIJZ. Vrtci so odprti za vse otroke. 

Vzgojno-izobraževalni proces poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce in z letnim delovnim 

načrtom vrtca. 

Ne glede na aktiviran model za vrtce, so prioritetnega pomena pri delu v vrtcu: 

 vzgojiteljeva skrb za pozitivno klimo v skupini oz. oddelku, 

 zagotavljanje otrokovega dobrega počutja in varne navezanosti ter pristen stik in odnos 

z vsakim posameznim otrokom, 

 ustvarjanje priložnosti za otrokovo aktivno vključenost v igro in raznolike dejavnosti, 

 prizadevanje za otrokovo dobrobit in celostni razvoj ter skrb za spodbudno učno okolje, 

 igra in ustvarjalne dejavnosti otrok, 



 
 

 
 

 skupno branje oz. pogovori vzgojitelja z otroki ob slikanicah, zagotavljanje možnosti 

otrokovega izražanja na razne načine, pogovori z otroki v manjših skupinah o temah, ki 

otroke zanimajo, 

 veliko priložnosti za gibanje ter organiziranje dejavnosti otrok na prostem, kolikor 

dopuščajo vremenski pogoji in zunanje temperature, 

 v uvajalnem obdobju je pomembna prisotnost staršev. 

 

Skrb za socialno-čustveno področje: 

Otroci so lahko obremenjeni s tem, kar čutijo in vidijo, v času prisotnosti SARS-COV-2,  

s tem kar se dogaja v svetu in družbi in zato kažejo tudi nelagodje in zaskrbljenost.  

Predvsem pri mlajših otrocih se to lahko odraža kot nemir, iskanje pozornosti, jok, brezvoljnost 

ali v motnjah spanja. Otroci tudi več sprašujejo, kaj se dogaja. 

Strokovni delavci vrtca bomo: 

 si vzeli veliko časa za opazovanje, poslušanje in pogovor z otroci, 

 pogovarjali o trenutnih razmerah odkrito, primerno starosti, razvojni stopnji in 

individualnim značilnostim posameznega otroka, 

 dali priložnost otrokom, da svoja čustva izrazijo na različne načine, npr. preko likovnih, 

plesnih, glasbenih dejavnosti ter da jih ubesedijo in se o njih pogovarjajo, 

 v sodelovanju s svetovalno delavko vrtca izvajali razvojno-preventivne aktivnosti za 

vse otroke (socialno-čustveno učenje, samozavedanje, samoregulacija čustev…). 
 

Sodelovanje s starši 

Namen sodelovanja med starši in strokovnimi delavci vrtca je vzpostavljanje dobrih stikov in 

ohranjanje otrokove povezanosti z vrtcem in vsem, kar ta otroku predstavlja, ohranjanje varne 

navezanosti na vzgojitelja ter nudenje priložnosti za učenje. 

Strokovni delavci bomo izkoristili različne možnosti komuniciranja s starši (npr. prek telefona 

ali drugih elektronskih medijev, pisnih sporočil na vhodih ali na oglasnih deskah, objavah na 

spletni strani vrtca, sporočil predstavnikom oddelkov…). Po trenutno veljavnem odloku je 

možnost izvajanja pogovornih ur in roditeljskih sestankov ob izpolnjevanju PCT pogoja. Pri 

tem bomo upoštevali načelo uravnoteženosti oz. prave mere ter prostovoljnosti sodelovanja s 

strani družin.  

Prihod v vrtec in odhod iz vrtca 

 Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec izjemoma ne velja 

pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. 

 Strokovne delavke beležimo ure prihodov in odhodov otrok iz vrtca v času združenih 

skupin (zjutraj in popoldan) v Dnevnik z imenikom otrok (rubrika Združevanje 

oddelkov).  

 Starši morajo ves čas spremljati otrokovo zdravstveno stanje in v primeru, da zboli 

otroka ne pripeljejo v vrtec. 

 Strokovne delavke spremljamo otroke in njihovo zdravstveno stanje,  



 
 

 
 

če se pojavijo simptomi bolezni, otroka izoliramo, pokličemo starše,  

ki so dolžni priti po njega v čim krajšem možnem času. 

 Starši v vrtec vstopajo posamično, obvezna je uporaba zaščitne maske.  

V garderobi naj ne bi bilo več kot 3 starši z otrokom hkrati,  

v enoti VVE ROGAŠOVCI zaradi manjše garderobe pa največ  

2 starša z otrokom hkrati. Pred vstopom si starši obvezno razkužijo roke.  

Upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra.  

 Otroka naj v vrtec pripelje odrasla oseba iz istega gospodinjstva. 

 Otroci s sabo prvi dan prinesejo vse, kar potrebujejo v vrtcu. Razen oblačil  

domov stvari iz vrtca ne nosijo.  

 Uporabo javnega prevoza v vrtec odsvetujemo. 

 Ob odhodu otrok domov bomo večino časa na zunanjih površinah vrtca,  

kjer starši prevzamejo otroka. 

 

Oblikovanje skupin 

 Skupine so oblikovane v skladu z normativi in standardi za področje predšolske vzgoje. 

Prizadevali si bomo, da se bodo oddelki čim manj združevali. 

 V primeru združevanja oddelkov (npr. jutranje zbiranje in popoldansko odhajanje 

domov) bomo vzdrževali priporočene higienske ukrepe za zmanjšanje možnosti prenosa 

okužbe.  

 V primeru združevanja v igralnici bodo otroci sedeli skupaj z otroci iz svoje skupine pri 

istih mizah, med mizami, kjer so otroci iz druge skupine vzdržujemo primerno razdaljo 

vsaj 1,5 oz. 2 metra. 

 V času bivanja na igrišču, bo le-to razdeljeno na cone. Otroci iz istega oddelka so v svoji 

coni (npr. eno igralo).   

 

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo pri vzdrževanju osebne higiene otrok 

 Strokovni delavci pomagamo in usmerjamo otroke, da se izvaja najvišja raven higiene. 

 Otroci si ob prihodu v igralnico zjutraj umijejo roke s toplo vodo in milom, potem si  

umivajo roke pred hranjenjem, po hranjenju, po uporabi sanitarij, po dejavnosti v 

igralnici ali na prostem, po previjanju, po prijemanju kljuk ograj ali drugih površin, ki 

so v skupni rabi. 

 Po potrebi si otroci umijejo obraz pod tekočo vodo (npr. po hranjenju), drugače jih 

spodbujamo, da se čim manj dotikajo obraza, brisanje rok s papirnatimi brisačami za 

enkratno uporabo, 

 če so otroci prepoteni ali politi jih preoblečemo, umazana oblačila odložimo v plastično 

vrečko, ki jo tesno zavežemo in odložimo na mesto, kjer se je otroci ne morejo dotikati,  

potem jo ob odhodu izročimo staršem, 

 delavci vrtca čistimo in razkužujemo vse površine, ki so bile v stiku z izločki otroka, 

 ob čiščenju in razkuževanju ves čas nosimo rokavice za enkratno uporabo, po 

odstranitvi rokavic si razkužimo roke, 

 če otroke odvajamo od plenic po vsaki uporabi kahlico očistimo in razkužimo, obvezno 

uporabljamo rokavice za enkratno uporabo, 

 otroci naj v času pojavljanja okužb s covid-19 ne nosijo s seboj  

igrač in knjig od doma, izjemoma so dovoljene dude in »ninice«  

(otrok naj ima eno dudo s pripadajočo posodico v vrtcu in se le-ta ne nosi domov), 



 
 

 
 

 otroci potrebujejo bližino in varnost (tolažbo),  zato si pred in  

po fizičnem stiku z otrokom umijemo roke, 

 otroci si ne bodo razkuževali rok, razen, če voda in milo nista dosegljiva, 

 previjanje poteka 3x dnevno ali po potrebi ne glede na urnik (obvezna  

uporaba rokavic za enkratno uporabo, menjava rokavic pri vsakem otroku), 

 strokovna delavka, ki previja otroka si mora roke umiti oziroma  

razkužiti trikrat: preden začne, po menjavi plenice in po čiščenju  

in dezinfekciji previjalne mize, 

 starejše otroke poučimo o higieni kašljanja in kihanja. Preden zakašljamo  

ali kihnemo si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom. Papirnat robček  

po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si umijemo roke, 

 manjšim otrokom pogosteje brišemo nos in umivamo roke, 

 v kolikor bo možno upoštevamo priporočeno medosebno razdaljo 1,5 - 2 metra. 

 

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo pri vzdrževanju notranjih prostorov 

 Prostore bomo temeljito prezračili pred prihodom in po odhodu otrok iz vrtca,  

 če vremenske razmere dopuščajo naj bodo okna v igralnici ves čas odprta  

oziroma priprta,  

 večkrat dnevno bomo čistili in razkuževali površine, ki se jih otroci dotikajo (mize, stoli, 

kljuke, ročaji, stranišča, umivalniki..), 

 po potrebi bomo očistili tudi tla (npr. po obroku), 

 skupnih igrač ne smemo deliti med vzgojnimi skupinami, dokler jih ne očistimo, 

 uporabljali bomo samo pralne igrače, ki jih peremo po navodilih proizvajalca in jih 

dobro posušimo, plišastih igrač ne bomo uporabljali, 

 pri načrtovanju didaktične opreme bomo izbirali gladko opremo in površine, ki jih lahko 

enostavno operemo in posušimo, 

 igrače moramo oprati vsaj enkrat dnevno, če je izvedljivo pa dvakrat dnevno, pranje 

igrač je posebej pomembno v prvih starostnih skupinah, ker dajejo otroci igrače v usta, 

 izogibali se bomo vstopanju drugih oseb v skupino, ko so otroci prisotni npr. zaradi 

čiščenja, popravil ali dostave hrane, 

 otroci bodo skozi skupne prostore hodili skupaj z vzgojiteljicami in se bodo čim manj 

dotikali površin in predmetov v teh prehodih, 

 otroške ležalnike bomo razporedili na največji možni razdalji (priporočena je 1,5 – 2 

metra),  

 vsak otrok bo uporabljal izključno svoj ležalnik,  

 v času dejavnosti se bomo izogibali zastojem pri odhodih iz vrtca (npr. sprehod), 

vračanje v vrtec in uporaba stranišča, 

 toaletni prostori bodo opremljeni z dovolj mila in papirnatimi brisačami, 

 ločujemo odpadke, ki nastajajo pri delu, 

 vsi prostori v vrtcu bodo po obratovalnem času vsakodnevno očiščeni in razkuženi, 

 v poletnih mesecih se izvaja generalno čiščenje vseh prostorov vrtca.             

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo pri vzdrževanju zunanjega prostora 

 Igrišče bo vsak dan pregledala strokovna delavka, ki bo prva otroke peljala  na igrišče, 



 
 

 
 

 igrišče bomo razdelili na cone in načrtovali primerne aktivnosti, da se otroci drugih 

skupin ne bodo  pomešali med sabo, 

 vsa igrišče vrtca so zaprta za zunanje uporabnike, uporabljamo vsa igrala razen 

peskovnika, po uporabi se igralo razkuži in naslednji dan ga lahko uporablja druga 

skupina, 

 za bivanje na prostem bomo uporabljali tudi druge zunanje površine vrtca, da se otroci 

ne bodo pomešali, 

 hodili bomo na sprehode v okolico vrtca in veliko bivali na prostem  poskušali bomo 

otroke navajati na priporočeno razdaljo tudi na prostem. 

 

 

Vzdrževanje potrebnih ukrepov v kuhinji in pri dostavi hrane 

 Osebje je seznanjeno s posebnim delovnim režimom, planom čiščenja za površine in 

prostore v času pojavljanja posamičnih primerov okužb s covid-19, 

 prinašanje  hrane v vrtec ni dovoljeno, vsi zaposleni pa moramo s hrano ravnati po 

načelih HACCP sistema, 

 jedilniki so lahko enostavnejši, 

 v kuhinji bomo obvezno nosili maske, 

 delovna oblačila bomo menjali vsak dan in jih oprali na vsaj 60 °C,  

 redno si bomo umivali roke, 

 ohranjali bomo medosebne razdalje vsaj 1,5 – 2 metra, 

 preden  kuharsko osebje pripelje jed do igralnice ga zaščiti  s folijo ali pokrovom, 

 hrano pustijo na vozičku pred vhodom v igralnico, 

 vzgojiteljica  razkuži ročaj vozička, ga pripelje v igralnico in razdeli hrano, 

 vsaka skupina opravi vse obroke v igralnici, 

 pred hranjenjem si vsi umijemo roke, 

 vzgojiteljica, ki pomaga otroku pri hranjenju si mora preden pomaga drugemu vedno 

umiti roke, 

 kjer ne moremo vzdrževati medosebne razdalje se bomo izogibali položaju, kjer sta 

obraza v isti višini, 

 časovni režim in organizacijo vseh ponujenih obrokov bomo prilagodili vzgojno-

izobraževalnemu procesu ter izvajanju higienskega režima, 

 po vsakem zaključnem delavniku osebje v kuhinji poskrbi, da se delovne površine in 

pribor in orodje razkuži, 

 v razdelilni kuhinji na podružnici Pertoča in v VVE Rogašovci bomo dnevno razkužili 

transportne posode in upoštevali vsa navodila kot v kuhinji matične šole v Svetem 

Juriju. 

 

Ukrepi, ki jih bomo izvajali za lastno zaščito pred okužbo COVID- 19 

 Vzdrževali bomo potrebno razdaljo (1,5 – 2 m) do sodelavcev in otrok drugih vzgojnih 

skupin ter v prostorih za zaposlene, 

 vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju 

neposrednega dela z otroki trenutno spadajo med izjeme in nošenje maske ni potrebno; 

zaradi zagotavljanja večje varnosti, bomo strokovne delavke, ki pri svojem delu 

prehajamo med oddelki, uporabljale maske tudi pri neposrednem delu v oddelku,  



 
 

 
 

 v stiku s starši in v skupnih prostorih bomo uporabljali zaščitno masko, 

 izvajali bomo vse potrebne higienske ukrepe, po potrebi bomo nosili  

rokavice za enkratno uporabo, 

 imamo nameščena razkužila,  

 pri delu ne bomo nosili nakita na rokah, 

 službene računalnike, tablice in tipkovnice  bomo po uporabi razkužili, 

 ne bomo uporabljali javnega prevoza, 

 izogibali se bomo pozdravom z dotikanjem, 

 omejili bomo fizične sestanke, 

 spremljali bomo svoje zdravstveno stanje in postopali v skladu s priporočili NIJZ, 

 uporabljali bomo običajno pralno oblačilo, ki ga lahko operemo na 60°C 

 vsi zaposleni bomo poskrbeli za visok higienski standard, da bomo vzgled otrokom. 

 

Uvajanje novosprejetih otrok v vrtec 

 Strokovni delavci se bodo predhodno s starši dogovorili za čas prihoda v vrtec, v 

katerem delu dneva bodo z otrokom prisotni, koliko časa bodo v skupini ter katere dni 

bodo prisotni. Prihajanje staršev v vrtec bo načrtovano.  

 Prisotnost staršev je možna pod pogojem, da izpolnjujejo PCT pogoj in da so starši in 

otroci zdravi, brez enega ali več naštetih znakov in simptomov (povišana telesna 

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

glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, spremembe zaznavanja vonja 

in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic, tako v blagi kot v težji obliki) 

oz. brez rizičnega stika z okuženim s SARS-CoV-2. Dosledno morajo izvajati vse 

ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2. O prisotnosti staršev bo 

zagotovljena evidenca. 

 Uvajanje bo potekalo tako, da se v oddelku, kjer se hkrati uvaja več novincev, če je le 

mogoče, otroke razporedi v več manjših skupin, ki prihajajo dnevno v različnem 

časovnem zaporedju in so prisotni le določen čas (največ trije novinci in njihovi starši 

hkrati). 

 Vrtec zagotovi razkuževanje in zračenje igralnice vedno, ko posamezna skupina otrok 

in staršev zaključi z uvajanjem. 

 Starši naj izvajajo vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljajo zaščitno masko ter 

vanje vstopajo v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje). Poleg vzdrževanja zadostne 

medosebne razdalje priporočamo, da starši, ki vstopajo v vrtčevski prostor, upoštevajo 

predpisani Protokol oz. načrt gibanja v vrtcu, ki ga pripravi vrtec (Priloga 1). 

 V času prisotnosti v oddelku naj starši skrbijo za svojega otroka. Pri tem upoštevajo 

higienska in splošna priporočila ter vzdržujejo potrebno razdaljo do strokovnih 

delavcev, drugih otrok in staršev. 

 

Obravnava primera s sumom na COVID - 19 v vrtcu 

 Če otrok kaže znake akutne okužbe dihal in ima povišano telesno temperaturo ga takoj 

izoliramo v posebnem prostoru. V vsaki enoti vrtca oz. šoli je določen prostor za 

izolirnico, kamor se otroka umakne. Če je možno, naj otrok nosi masko. Takoj 

obvestimo starše ali skrbnike. Strokovni delavec, ki počaka z otrokom obvezno nosi 

masko. 



 
 

 
 

 

 Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. 

 Če zdravnik napoti otroka na testiranje in je izvid testa negativen,  

oseba dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na  

covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj vzgojno-izobraževalnega  

zavoda niso predvideni. 

 

 Če zdravnik napoti otroka na testiranje in je izvid testa pozitiven,  

oseba dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika.  

Starši o tem takoj obvestijo vzgojno-izobraževalni zavod.  

Vodstvo vzgojno-izobraževalnega zavoda postopa skladno z usmeritvami  

v aktualnih navodilih za odzivanje na potrjen primer okužbe  

s SARS-CoV-2 (https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje). 

 

 Če zboli osebje vrtca z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega 

mesta in pokliče izbranega zdravnika. Veljajo ista navodila kot za sum okužbe pri 

otroku. 

 

 Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok in/ali osebje se prezrači, temeljito očisti, ter 

razkuži predvsem površine, ki se jih je otrok ali zaposleni dotikal (pipe, vrvica v WC, 

kljuke vrat ...). 

 

 V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 bomo ravnali v skladu z aktualnimi navodili 

za odzivanje na potrjen primer okužbe, ki so objavljena na strani 

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje. 

 

Sveti Jurij, 26. 8. 2021 

 

Pomočnica ravnatelja:                                                                                   Zapisala vodja ZHR: 

Anita Fartek, univ.dipl.psih.                                                                                  Marjeta Šinko                                                           

 

Ravnatelj šole in vrtca: 

Aleksander Mencigar, mag.manag., prof. 

 

PRILOGA: 

 Protokol uvajanja novosprejetih otrok v VVE PRI OŠ SVETI JURIJ. 

 

 



 
 

 
 

 

 

PROTOKOL UVAJANJA OTROKA 

V VRTEC PRI OŠ SVETI JURIJ 

V ČASU TRAJANJA POSEBNIH RAZMER ZARADI COVID 19 

 

 Uvajanje bo potekalo individualno, ob predhodnem dogovoru s strokovnimi 

delavkami vrtca (ob vnaprej dogovorjenih dnevih in urah). 

 Otroka uvaja le en starš. Starš mora obvezno izpolnjevati PCT pogoj*. Ob prihodu v 

vrtec podpišete izjavo, da izpolnjujete PCT pogoje. 

 Starši ste dolžni v času uvajanja upoštevati vse higienske ukrepe vrtca in priporočila 

NIJZ, in sicer: 

- pred vstopom v vrtec si  obvezno razkužite roke, 

- v vrtcu uporabljate ves čas masko,  

- v igralnico vstopite s copati,  

- tekom uvajanja se posvetite le svojemu otroku, 

- vzdržujete distanco do drugih otrok,  

- komunicirajte z vzgojiteljico na razdalji najmanj 1,5 m. 

 otrok lahko ima stekleničko, ninico in dudo (v plastični škatlici), če jo še uporablja 

(stvari prinese prvi danes s seboj in ostanejo v vrtcu). 

 Starši ste ob prihodu v vrtec dolžni prinesti s seboj otrokovo zdravniško potrdilo  

(vašega izbranega pediatra), da je otrok zdrav in cepljen po programu.  

 

Sveti Jurij, 26. 8. 2021                                             Strokovni delavci Vrtca pri OŠ SVETI JURIJ 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

V skladu s 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe 

z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21; https://www.uradni-

list.si/_pdf/2021/Ur/u2021129.pdf ), je vsebinsko PCT pogoj opredeljen kot prebolevnosti, 

cepljenosti in testiranja (PCT). 

Po citiranem odloku se za cepljeno osebo šteje posameznik, ki je cepljen s: 

- Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku 

- Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku 

- Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku 

- Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku 

Pogoj prebolevnosti izkazuje posameznik: 

- z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 

presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali s potrdilom zdravnika, da je oseba 

prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali 

- ali z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali potrdilom zdravnika, da je oseba 

prebolela COVID-19, če so bile te osebe v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od 

pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim 

odmerkom cepiva, pri čemer v primeru cepiv Pfizer, AstraZeneca, Moderna zadostuje 

en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 

Pogoj testiranja: 

- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali 

hitrega antigenskega testa (v nadaljevanju: HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. 

 

 

 
 


