PROTOKOL: Vrtec Kobanček, šolsko leto 2020/21 (velja do preklica)
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ in
ostalih navodil MIZŠ ter ZRSŠ. Pripravili smo ukrepe, ki so v našem vrtcu izvedljivi z namenom,
da čim bolj zmanjšamo prenos okužb.

 V vrtec naj pridejo le zdravi otroci; prav tako naj ostanejo doma tisti, ki jim je bila
odrejena karantena;

 vzgojno-izobraževalni proces se izvaja normalno po oddelkih;




















vsi zaposleni morajo izven igralnic obvezno nositi maske; v igralnicah si maske lahko
snamejo;
odrasli upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 m;
maske morajo nositi tudi vsi starši in ostali, ki vstopijo v prostore vrtca ali šole, pred
vstopom si obvezno razkužijo roke;
starši smejo vstopati v prostore šole ali vrtca le v primeru, da imajo opravek v tajništvu
šole ali da so za to vnaprej dogovorjeni z vodstvom oz. s strokovnimi delavci;
komunikacija staršev in drugih obiskovalcev ostaja po priporočilih zaenkrat v čim večji
meri na daljavo;
upoštevati je potrebno higieno kašljanja in kihanja;
ne zadržujte se v prostorih šole in vrtca; otroka na hitro preobujte in preoblecite in ga
oddajte vzgojiteljici pri vratih v igralnico (razen starši, ki uvajate novo sprejete otroke);
v garderobi stavbe vrtca so lahko naenkrat največ 4 starši, ostali počakajte na terasi;
ne vstopajte v igralnice; potrkajte in počakajte, da vam vzgojiteljica ali
pomočnica/pomočnik odpre vrata;
otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma; »ninice« in dude je potrebno oddati
vzgojiteljici, ki jih shrani samo za čas spanja;
rezervna oblačila otrok prinesite kot običajno v nahrbtniku, v katerem naj bo tudi
vrečka za umazana ali mokra oblačila za pranje doma;
umivanje rok se izvaja večkrat dnevno, obvezno po vsaki uporabi toaletnega
prostora, ob dotiku kljuk, pip ali ograje, pred in po obroki;
v ta namen zavod objavi plakate in drugo korona gradivo na vidnih mestih;
zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo;
čim več dejavnosti izvajamo na prostem (ne glede na vreme);
v dopoldanskem času dela čistilka, ki redno skrbi za dodatno čiščenje in razkuževanje
predmetov, površin in prostorov;
ravnanje z živili mora potekati skladno s sistemom HACCP; med pripravo hrane in
deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, rokavic, dnevno čistih oblačil;
če strokovni delavec ugotovi, da se otrok ne počuti dobro, ali sumi na simptome in
znake koronavirusa, otroka odpelje v poseben prostor in o tem takoj obvesti starše
oziroma skrbnike, ki otroka v najkrajšem možnem času prevzamejo;
ravnateljica o potrjenem primeru covid-19 in o morebitnem delnem zaprtju vrtca
seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in ravna v skladu s priporočili in
navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor;







če je izražen sum na covid-19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali
ožjih družinskih članih, se ravnateljica posvetuje pri epidemiologu z območne enote
NIJZ, potrjeno bolezen javi na MIZŠ;
v primeru suma na okužbo pri zaposlenem delavcu se ga takoj napoti domov;
prostori, kjer se je gibal otrok/zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo, razkužijo in
prezračijo;
v kolikor opazite znake okužbe s COVID-19 pri otroku ali osebah iz vašega
gospodinjstva, nas nemudoma obvestite in otroka zadržite doma.

Protokol je pripravil strokovni tim za delo v izrednih razmerah.
Selnica ob Dravi, avgust 2020

