
 

Ajdovščina, 27. 8. 2021 

PROTOKOL ZA STARŠE! 

Spoštovani starši in drugi obiskovalci vrtca! 

Naprošamo vas, da v šolskem letu 2021/2022 upoštevate priporočila protokola, ki smo 
ga pripravili v skladu s Higienskimi priporočili za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-CoV-2 v vrtcih in ostalo veljavno zakonodajo na tem področju.  

 V vrtec pripeljite samo zdravega otroka.  Pripelje naj ga zdrava oseba.  
 V vrtec je prepovedano prinašati igrače od doma, izjema so ninice, ki jih lahko otrok 

uporablja samo v času počitka. V ostalem času dneva jih ima shranjene v garderobi v 
PVC vrečki. 

 Zaradi intenzivnejšega zračenja naj imajo otroci s seboj dodatna oblačila. Druga 
rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. 

 Dude prinesite v pokriti posodici, stekleničke naj imajo pokrovček. Oboje dnevno 
odnašajte domov in jih redno prekuhavajte. 

 Ob vstopu v vrtec je obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitne obrazne 
maske, ki se tesno prilega obrazu in pokriva usta in nos. Izpolnjevanje pogoja PCT 
v skladu z veljavnimi odloki.  

 Priporočamo, da otrokom rok ne razkužujete. Ob vstopu v igralnico jim bo vzgojiteljica 
pomagala umiti roke s toplo vodo in z milom. 

 Vzdržujte potrebno varnostno razdaljo (1.5 - 2 m) do vzgojiteljev, drugih otrok in 
staršev. 

 Otroka peljite do njegove garderobe. V kolikor je mogoče, naj se otrok sam preobuje 
in sleče. 

 Pospremite ga do označenega prostora pred igralnico. V igralnico ne 
smete vstopati. Vrtec zapustite v čim krajšem možnem času. Ne zadržujte se v 
garderobah in na hodnikih.  

 Tako kot prihod, naj poteka tudi odhod otrok domov. Potrkajte na vrata igralnice in 
počakajte, da vam vzgojiteljica pripelje otroka iz igralnice. 

 Če otrok obiskuje oddelek, ki deluje v prostorih šole (Vipava, Podnanos, Vrhpolje, 
Budanje, Lokavec, Vipavski Križ), se upošteva šolski protokol. 

 Prepovedana je uporaba sanitarij vrtca za zunanje obiskovalce vrtca. 
 Izvajanje dnevne rutine in drugih dejavnosti v vrtcu bo potekalo v skladu s Higienskimi 

priporočili za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih.   
 Zavedati se moramo, da je obiskovanje vrtca za vse otroke tveganje za prenos okužbe 

z  virusom  SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno zaščitite svoje morebitne starejše ali 
imunsko oslabele sorodnike. 

Zahvaljujemo se vam za upoštevanje ukrepov. 

Alenka Močnik 
ravnateljica vrtca  


