
 

 

 

 

        

 

PROTOKOL ZA ORGANIZACIJO 

DELA V ČASU PRISOTNOSTI 

KORONAVIRUSA COVID-19 

V VVE PRI OŠ KUZMA  

 

 

 

KUZMA, 1. 9. 2021 

 



PROTOKOL OZ.SMERNICE  

Ob novem šolskem letu, v še vedno trajajočih posebnih razmerah, se moramo zavedati velike 

mere odgovornosti. Vrtec mora poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, zato moramo 

ravnati v skladu z navodili, ki so nam jih posredovali MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ.  

 

Z upoštevanjem priporočil bodo v največji meri zmanjšana tveganja za možni prenos okužb in 

bo vzpostavljeno varno in vzpodbudno okolje. 

 

Priporočila zajemajo zdravstvene omejitve, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu, priporočila 

za zaposlene, priporočila za oddelke ter igranje na prostem, priporočila za prihod in odhod iz 

vrtca ter druga higienska priporočila. 

 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni otroci ostanejo doma. Higiena 

kihanja in kašlja, vzdrževanje primerne fizična razdalje, higiena rok in izogibanje 

dotikanju obraza z nečistimi rokami, so ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa. 

 

PROTOKOL RAVNANJA OB PRIHODU OTROK V VRTEC 

Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za prenos bolezni, smo v vrtcu sprejeli nabor splošnih 

higienskih in drugih ukrepov po priporočilu NIJZ. Tako bodo varni otroci in zaposleni. Spodaj 

navedena priporočila moramo upoštevati vsi vpeti v vzgojno-izobraževalni proces v VVE pri 

OŠ Kuzma: 

V VRTEC LE ZDRAV OTROK 

 Za zaščito tako otrok kot osebja pred okužbo s COVID-19 je potrebno, da v vrtec prihajajo 

le zdravi otroci. Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. 

 Seznanjamo vas, da je ob prisotnosti otroka v vrtcu, tveganje za prenos okužbe z virusom 

COVID-19 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko 

oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni 

razdalji in z uporabo maske. 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI  Z VKLJUČEVANJEM POSAMEZNIKOV IN 

SKUPIN  ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

a) Načrt za rutino umivanja rok za otroke in zaposlene ter splošni higienski 

ukrepi 

 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (zaposleni in otroci). 

 Ob prihodu v ustanovo si strokovna delavka takoj razkuži roke. 

 Otrok si ob prihodu v vrtec po preobuvanju in preoblačenju takoj umije roke 

z milom in toplo vodo. 

 Razkuževanje in umivanje 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, dotikanju ograje ali drugih površin… 

 Ne dotikajmo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi rokami 



 Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašljanja (usta in nos si pokrijemo s 

papirnatim robčkom ali kihnemo oz. zakašljamo v zgornji del rokava). 

Papirnati robček po vsaki uporabi zavržemo med odpadke in si umijemo roke. 

 Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu (1/2 ure) ter 

večkrat dnevno temeljito prezračimo. 

 Upoštevanje medsebojne razdalje (1,5 -2 metra) do sodelavk in otrok iz druge 

vzgojne skupine ter v prostorih za zaposlene. 

 Strokovna delavka si pred in po tolaženju oz. stiku z otrokom umije roke. 

 Previjanje: menjava plenic poteka z rokavicami za enkratno uporabo. Oseba, 

ki menja plenico, si mora roke umiti oziroma razkužiti trikrat: preden začne, 

po menjavi plenice in po čiščenju in dezinfekciji previjalne mize. 

 Zaposleni uporabljajo maske  zlasti ob srečevanju z drugimi sodelavci in starši 

otrok. Uporaba rokavic za enkratno uporabo  je potrebna pri menjavi pleničk.   

 Pri čiščenju in razkuževanju je potrebna uporaba zaščitnih rokavic za 

večkratno uporabo.  

  Uporablja se običajno pralno delovno oblačilo za osebje v vrtcu.   

 

b) Načrt za organiziranje skupin 

Zaradi vzdrževanja primerne razdalje za preprečevanje prenosa okužbe smo 

primerno oblikovali kotičke za igro otrok.  

Podpis izjave: 

-Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec 

V vseh štirih skupinah bosta prisotni stalni  strokovni delavki.  

Po dve skupini imata skupno garderobo, za kar bo poskrbljeno, da se otroci 

skupin med seboj ob prihodu in odhodu ( v primerni razdalji), ob skupnih izhodih 

in prihodih se otroci ne bodo srečevali skupinsko odhajanje-dogovor med 

strokovnimi delavkami). Kolikor je možno, je potrebno tudi med otroki iz iste 

vzgojne skupine vzdrževati razdaljo 1,5 - 2m.  

Zaradi preprečevanja okužbe v skupino ne bodo vstopale druge osebe  (npr. zaradi 

čiščenja, pospravljanja in dostave hrane), dokler so otroci v prostoru. 

      PRIHOD V VRTEC: 

 Pred ponovnim prihodom otroka v vrtec, starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o 

zdravstvenem stanju otroka (izjava). 

 Starši pripeljejo otroka v vrtec ob uri, ki so jo navedli. 

 Starši pri ustreznih vhodnih vratih pozvonijo in počakajo, da strokovna delavka prevzame 

otroka 

 Starši v vrtec ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če že pa v območje vrtca lahko vstopate 

le zdravi in z zaščitno masko in po dogovoru za krajši čas.. Ob vstopu v vrtec si morajo 

obvezno razkužiti roke. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (uvajanje, roditeljski 

sestanki, govorilne ure,…) pa velja vselej tudi pogoj PCT. Otroka v vrtec pripeljejo le 

člani istega gospodinjstva. 

 Otrok si po preobuvanju in preoblačenju takoj umije roke z milom in toplo vodo. 

 Otroci morajo biti v vrtcu do 8.10 ure, takrat zapremo vhodna vrata. 

ODHOD IZ VRTCA: 

 Starši pridejo po otroka ob uri, ki so jo navedli v izjavi. 



 Starši pozvonijo pri vhodnih vratih in počakajo. Strokovna delavka bo pripeljala otroka 

do vhodnih vrat, kjer ga prevzamejo. 

 Prevzem otroka opravijo čim hitreje ter zapustijo področje vrtca. 

 Zadrževanje na igriščih vrtca ni dovoljeno. 

c) Izvajanje počitka 

Otroški ležalniki  bodo razporejeni v razdalji 1,5 metra (razdalja od ust do ust). Vsak 

otrok bo imel svoj ležalnik označen z svojim imenom. 

d) Uporaba sanitarnih prostorov  
Vzgojni skupini I. in II. imata vsaka lastne sanitarne prostore, ki so neposredno        

povezani z igralnico. Sanitarni prostori bodo opremljeni z dovolj mila in papirnatimi 

brisačami. Strokovna delavka bo sanitarije večkrat dnevno razkužila. Ko bodo otroci 

zapustili prostor, bo sanitarije očistila in razkužila javna delavka (dopoldan) in 

čistilka  (popoldan).  

II. in IV. skupina imata skupne sanitarije katere bodo sproti javna delavka in 

strokovne delavke sproti razkuževale. 

e) Uporaba zaščitnih sredstev 

Zaposleni v vrtcu bodo uporabljali zaščitne maske, ki so obvezne pri gibanju in 

zadrževanju v zaprtih prostorih, razen v matičnem oddelku otrok. Uporaba rokavic 

za enkratno uporabo  je potrebna pri menjavi pleničk in pri razkuževanju. Po 

odstranjevanju rokavic si je potrebno razkužiti roke. Uporablja se običajno pralno 

delovno oblačilo za osebje v vrtcu. Priporoča se, da se ne nosi nakit, kot so prstani. 

Morebitne skupne računalniške tipkovnice je potrebno po uporabi razkužiti. 

 

f) Organizacija prehrane   
Časovni režim bo prilagojen trenutnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu ter 

izvajanju  higienskega režima. Preden jed/živilo zapusti kuhinjo, ga bo kuharsko 

osebje pred morebitno kontaminacijo zaščitilo s folijo/pokrovom/pokrovko. Obroki 

bodo dostavljeni v igralnico tako, da bo čim  manj stika z osebjem izven skupine: 

oseba, ki bo pripeljala hrano, bo pustila hrano na vozičku, pred vhodom v igralnico 

(javna delavka), vzgojiteljica razkuži ročaj vozička, ga pripelje v igralnico in hrano  

razdeli. Hrana za otroke bo pripravljena tako, da jim bo potrebno čim manj 

pomagati. Otrokom bomo skušali omogočiti, da bodo lahko čim več sami posegali 

po živilih. Pred hranjenjem in po hranjenju je obvezno umivanje rok za osebje in 

otroke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti 

ali razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti 

izogiba položaju, kjer sta oba obraza v isti višini.   

  Delo v kuhinji : 

• osebje bo seznanjeno s posebnim delovnim režimom, planom čiščenja za površine in prostore 

v obdobju epidemije COVID-19; 

 • ravnanje z živili mora potekati skladno z sistemom HACCP; 

 • jedilniki so lahko enostavnejši;  

• malice naj bodo pripravljene enoporcijsko, tako da v igralnicah razen razdelitve ni potrebnih 

dodatnih dejavnosti (npr. mazanja namaza na kruh)  

• obvezno je nošenje maske;  

 • delovna oblačila je potrebno zamenjati vsak dan, prati pri temperaturi vsaj 60 °C;   

• redno umivanje rok;  

• redno čiščenje površin in pultov;  

• ohranjanje medosebne razdalje vsaj 1,5 -2 metra. 



Po vsakem zaključenem delavniku osebje v kuhinji poskrbi, da se vse delovne površine, 

pribor in orodje razkuži.  

g) Oprema in označevanje prostorov 

 Prostor bo ustrezno opremljen, da se lahko vzdržuje razdalja med otroki 1,5-2 

metra. Ustrezno bomo namestili mize in stole, ki jih bomo označili barvno in z imeni 

otrok. Ustvarijo se dnevni kotički, ki bodo zagotavljali priporočeno razdaljo. Igrače 

ne bomo delile med skupinami, dokler ne bodo očiščene. Uporabljali bomo samo 

igrače, ki omogočajo pranje s čistili. Plišaste igrače bomo vse odstranili iz igralnic. 

Vse materiale, ki jih ni mogoče oprati bomo odstranili iz igralnic. Igrače bomo prali 

dvakrat na dan. V dopoldanskem času  (javna delavka) in po zaprtju vrtca (strokovna 

delavka). 

Za lažjo predstavo  vzdrževanja razdalje bomo označili razdalje  pred vhodom v vrtec, v 

garderobi in v prostoru sanitarij. 

h) Uporaba oziroma organizacija zunanjega prostora 

 Da bi se izognili tesnemu stiku med skupinami, bodo strokovne delavke bivanje na 

prostem skupno načrtovale in časovno usklajevale. Če bodo vremenske razmere 

ugodne, bomo čim več dejavnosti načrtovali na prostem. Igralnica prvega 

starostnega obdobja ima izhod na teraso, ki jo bodo v največji meri uporabljali. 

Skupine bodo za bivanje na prostem  uporabljale travnik ob šoli izvajali se bodo 

sprehodi z izdelano vrvico, ki bo omogočala med otroki vzdrževati primerno 

razdaljo, katero bo možno po uporabi oprati (vrv so izdelale strokovne delavke. Za 

igrala na igrišču si bodo strokovne delavke izdelale terminski seznam bivanja 

posamezne skupine. 

Navodila za tehnično osebje  

Čistilke bodo vstopale v igralnico samo takrat, ko bodo otroci odsotni. 

Takrat bodo izpraznile koše, razkužile kljuke na vseh vratih in razkužile vse površine, ki bi 

se jih morebiti otroci dotikali. 

Razkužile bodo tudi sanitarije in poskrbele, da bo dovolj mila in papirnatih brisač. 

Po obratovalnem času vrtca, čistilke razkužijo vse stole, mize, police in tla (Priloga). 

Igrače razkužijo strokovne delavke (Priloga). 

 

         Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa 

 Jutranji prihod otrok do 8.10 ure 

 Zajtrk 

 Nega 

 Usmerjene zaposlitve v igralnici in na prostem 

 Priprava na kosilo 

 Kosilo 

 Nega  

 Priprava na počitek 

 Umirjene usmerjene dejavnosti v igralnici in na prostem do 15.15 ure 

Seznanitev zaposlenih s protokolom in načrti 

S protokolom organizacije dela v vrtcu so seznanjeni vsi vpeti v vzgojno-izobraževalni 

proces VVE pri OŠ Kuzma. 



Informacije staršev o novih ukrepih 

Starši bodo informirani preko spletne strani vrtca in na roditeljskem sestanku.   

IZVAJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Dejavnost predšolske vzgoje v VVE pri OŠ Kuzma se bo izvajal v štirih  oddelkih Vrtec 

bo obratoval od 6.00 do 15.30 ure oziroma glede na prisotnost otrok v posameznem 

oddelku ( Izjava o časovnem obsegu bivanja otroka v vrtcu ). V vsakem oddelku bosta 

prisotni dve stalni strokovni delavki. Delo bo potekalo usklajeno.  Za dela izven oddelka 

bo zadolžena javna delavka  in vodja vrtca. 

Delo se bo načrtovalo in izvajalo v skladu z Kurikulum za vrtce. Izvajale se bodo 

predvsem dejavnosti, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja. Aktivnosti bodo 

usmerjene v otrokove pozitivne lastnosti in njegove sposobnosti. Otrok mora zaznati 

občutek čustvene in fizične  varnosti ter pripadnosti skupini.  Aktivnosti bodo 

načrtovane tako, da bo čim več bivanja in igre v naravi. Igre se bodo organizirale po 

kotičkih, ki bodo opremljeni z nestrukturiranim materialom, ki se lahko pere in 

razkužuje. 

Strokovne delavke bodo sprotno evalvirale in opravile refleksijo svojega dela. Delavki 

v skupini se bosta glede na opazovanje otrok sprotno dogovarjali za načrtovanje  

dejavnosti. 

DELOVANJE NA PODROČJU ČUSTVENO VEDENJSKIH ODZIVOV OTROK 

Delo v oddelku bo potekalo umirjeno, brez hitenja. Strokovne delavke bodo namenilo 

dovolj časa vsakemu otroku, ki si bo želel pogovora, prisluhnile bodo potrebam otrok, 

jih opazovale in jim nudile čustveno podporo.  

 

 SODELOVANJE S STARŠI 

Komunikacija s starši bo potekala preko telefona in elektronske pošte ter preko 

pisnih sporočil na vhodnih vratih. 

 

 OBRAVNAVA OTROK V PRIMERU BOLEZNI 

Če bi se pri otroku v času bivanja v vrtcu pojavila vročina in drugi znaki akutne okužbe 

dihal, ga bomo takoj izolirali v poseben prostor (kabinet ). O bolezni bomo obvestili starše 

ali skrbnike. V čim krajšem času morajo priti starši po otroka v vrtec. Starši ali skrbniki 

stopijo v kontakt s pediatrom in upoštevajo nadaljnja navodila.  

 

Pripravila; Angela Tivold                                                    Ravnateljica; Jasminka Krpič 

 

 

 

 

 



PROTOKOL RAVNANJA OB VSTOPU V VRTEC 

(dopolnilo k hišnemu redu za čas prisotnosti koronavirusa 

COVID-19 

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in  zahteva tudi potrebo po 

spremembi ustaljenih navad obnašanja in določene prilagoditve dala v vrtcu. 

Ob novem šolskem letu 2021/22, v še vedno trajajočih posebnih razmerah, se moramo zavedati 

velike mere odgovornosti. Vrtec mora poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, zato 

moramo ravnati v skladu z navodili, ki so nam jih posredovali MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ.  

 

Z upoštevanjem priporočil bodo v največji meri zmanjšana tveganja za možni prenos okužb in 

bo vzpostavljeno varno in vzpodbudno okolje. 

 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni otroci ostanejo doma. Higiena 

kihanja in kašlja ,vzdrževanje primerne fizična razdalje, higiena rok in izogibanje 

dotikanju obraza z nečistimi rokami so ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa. 

ZDRAVSTVENE OMEJITVE: 

 V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. 

PRIHOD V VRTEC: 

 Starši vrtcu sporočijo prihod otroka v vrtec ter opredelijo čas bivanja otroka v vrtcu 

(izjava). 

 Pred ponovnim prihodom otroka v vrtec starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o 

zdravstvenem stanju otroka (izjava). 

 Starši pripeljete otroka v vrtec ob uri, ki ste jo navedli. 

 Otroka pri vhodu v vrtec prevzame strokovna delavka. 

 Starši v vrtec ne vstopajo, če ni nujno potrebno. Po dogovoru pa v območje vrtca lahko 

vstopate le zdravi in z zaščitno masko le za krajši čas. Ob vstopu v vrtec si morate obvezno 

razkužiti roke. Po Odloku vlade republike Slovenije, ki je bil objavljen 23.8. 2021 do 

preklica določa, da morajo pogoj PCT  razen zaposlenih izpolnjevati tudi starši oz. vsi 

starejši  od 15 let, ki vstopajo v zavod z namenom daljše prisotnosti (15 min,). Zaželeno 

je, da otroka v vrtec pripeljejo le člani istega gospodinjstva. 

 Otrok si po preobuvanju in preoblačenju takoj umije roke z milom in toplo vodo. 

 Otroci morajo biti v vrtcu do 8.10 ure, takrat zapremo vhodna vrata in ponovno 

odpiramo ob 13.30. uri (zvonec). 

 Vhod v vrtec za otroke I. in II. oddelke je glavni vhod v vrtec-bela vrata. 

 Vhod v vrtec za otroke II. in IV. oddelka je vhod z šolskega dvorišča-rdeča vrata. 

ODHOD IZ VRTCA: 

 Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli v izjavi. 
 Pozvonite pri vhodnih vratih in počakate. Strokovna delavka vam bo pripeljala otroka do 

vhodnih vrat, kjer ga prevzamete. 

 Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite področje vrtca. 

 Zadrževanje na igrišču vrtca ni dovoljeno. 



Igrače in ninice: 

 Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma. 

 Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bomo shranili v njihov predal in jih 

bodo imeli pri počitku. 
 Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače za igro, ki se lahko pogosto perejo in 

razkužujejo. 

Rezervna oblačila: 

 V plastični vrečki ali nahrbtniku  prinesite za otroka rezervna oblačila ,če je 

potrebno tudi copate. Vse to ostane v garderobi vrtca oz. omarici. 
 Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg  naj je zmeraj rezervna 

plastična vrečka za mokra oblačila.  

Uprava šole/ vrtca: 

 Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e naslovov. V kolikor to ni mogoče, 

svoj prihod v vrtec najavite po telefonu in v vrtec vstopajte po dogovoru. 

Osnovne informacije o organizaciji dela  

V vrtcu smo na osnovi vpisa otrok oblikovali štiri skupine. 

 Poskušali bomo zagotoviti stalen strokovni kader v skupini, v kolikor ne pride do 

odsotnosti. 

 Skupine se med seboj ne bodo združevale. 

 Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto 

umivanje z milom. 

 Strokovni delavci ob srečevanju s starši uporabljajo masko in vzdržujejo razdaljo. 

 Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po dolgotrajni odsotnosti iz 

vrtca še zlasti pomemben. 

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

 

Govorilne ure – starši boste na  oddelčnem roditeljskem sestanku obveščeni o poteku 

govorilnih ur in o drugih dejavnostih v oddelku.  

 

Za vse nejasnosti oz. informacije  smo vam na voljo preko telefonskega pogovora in e-pošte 

(02 55 58 110). 

 

Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-

sars-cov-2019)  

Najdete jih tudi na spletnih naslovih: 

• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci 

tev-sirjenja.pdf 

• Umivanje rok: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_ 

zdravstveni-delavci.pdf 

• Higiena kašlja: 



https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_ 

0.pdf 

• Pravilna namestitev obrazne maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 

 

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola. 

 

Lepo pozdravljeni.                                                              Kolektiv VVE pri OŠ Kuzma 

 

Kuzma, 25 .8. 2021 
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