NAVODILA ZA STARŠE OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA
V ponedeljek, 18. maja, ponovno odpiramo naša vrata. Pojav novega korona virusa pomeni
dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. Ukrepe
izvajamo v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave našega dela.
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo
le zdravi otroci in osebje, bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje
primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih
mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza
z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi.
Starši spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka
ne pripeljete v vrtec.
Ob prihodu otroka prinesete podpisano izjavo (Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec),
ki jo oddate strokovnemu delavcu oddelka ali posredujete na spletni naslov skupine. Povečana
fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi
bolezni. Starši vzdržujte potrebno razdaljo (1,5 – 2 metra) do drugih otrok in staršev ter
strokovnih delavcev. V prostorih vrtca je za starše obvezna uporaba mask in razkuževanje
rok ob prihodu ter odhodu. V stavbah vrtca naj se starši zadržujejo čim krajši čas. Za vsa
vprašanja v zvezi z otrokom, bodo vzgojiteljice dosegljive na spletnih naslovih skupine, zato
naj oddaja in prevzem otroka poteka tekoče.
Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig
od doma. Prinesejo naj le Igrače, ki jih potrebujejo pri počitku. Če se le da naj te igrače ostanejo
cel teden v vrtcu in jih otroci ne nosijo domov. Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec odrasla
oseba iz istega gospodinjstva.
V montažno stavbo vrtca vstopajte skozi vhod, ki je najbližji skupini otroka. Prehod skozi
vrtec je dovoljen samo v primeru združenih skupin in je zbirna soba na drugi strani stavbe. Če
v vrtec pripeljete dva otroka, do skupine drugega otroka prehajajte po zunanji strani vrtca.
V zidani stavbi vrtca, se z otrokom iz skupin v pritličju poslovite v garderobi. Pri prehodu v
prvo nadstropje pa poskrbite za primerno razdaljo do drugih otrok in staršev ter strokovnih
delavcev.
Ob ponovnem odprtju vrtca je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu
ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma
osebe, ki ste jim blizu.

