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Spoštovani starši. 

 

 

S tem dopisom bi vam želeli predstaviti delo v Vrtcu Mehurčki v prihodnjih dveh 

tednih. 

Kot smo vas že obvestili, so skupine oblikovane tako, da bodo delovale kot »zaprta 

celota« oba preostala tedna v maju (18. 5. – 29. 5. 2020). 

Zaposleni bomo upoštevali Smernice za delovanje Vrtca Mehurčki v času epidemije 

koronavirusa (COVID-19), ki smo jih zapisali skladno z Okrožnico MIZŠ z dne 8. 5. 2020, 

Higienskimi priporočili za vrtce v času epidemije (NIJZ) in Priporočili za ponovno odprtje 

vrtcev v času posebnih razmer (Zavod RS za šolstvo). 

S tem želimo ohraniti varno okolje za vse, zato je pomembno, da usmeritve za starše 

preberete in jih tudi dosledno upoštevate. 

Otrok brez Izjave staršev pred vstopom v vrtec ne bomo sprejemali. Izjavo ste prejeli v 

obvestilu. Na voljo je tudi na naši spletni strani. Če nam jo še niste poslali, jo prinesite v 

ponedeljek zjutraj ob prihodu in izročite strokovni delavki v oddelku (zaradi preglednost nam 

jih ne pošiljajte več po elektronski pošti ali eAsistentu). 

Starši spremljajte zdravstveno stanje otroka. Če otrok zboli, o tem takoj obvestite vrtec. 

Način vstopanja in izstopanja v naš vrtec smo prilagodili dani situaciji. Potrudili smo 

se, da zagotovimo kar najvarnejše pogoje za vstop/izstop iz vrtca, pri čemer smo izhajali iz 

obstoječe infrastrukture. Na vseh vhodih bodo izobešena navodila glede prihodov/odhodov. 

Kjer je mogoče, smo za večjo varnost uporabili tudi izhode na igrišče. 

Ker morate upoštevati socialno distanco (medosebna razdalja 1,5 do 2 metra) in ker v 

garderobah ne sme nastajati gneča, si za sam prihod/odhod v vrtec vzemite več časa. 

Svetujemo, da otroka v vrtec pripelje oseba iz istega gospodinjstva. 

Pred vstopom in izstopom si razkužite roke. Ob vstopu v vrtec je obvezna uporaba 

maske (oziroma druge ustrezne zaščite za predel nosa in ust). Otroci razkužila ne uporabljajo, 

prav tako ne nosijo zaščitnih mask. Pred vstopom v oddelek si otroci roke umijejo z milom. 



Starši v igralnice ne vstopate. Kontakt med starši in vzgojitelji naj bo čim krajši oziroma 

naj otrok čimbolj samostojno vstopi v igralnico. V primeru otrokove stiske ob prihodu, bodo 

strokovne delavke ustrezno pristopile. Prenos informacij (komuniciranje) bo potekal preko 

telefona oziroma eAsistenta. 

Ker je organizacija dela za prihodnja dva tedna prilagojena in glede same situacije zelo 

otežena, vas prosimo da upoštevate časovnico bivanja v vrtcu, katero ste nam posredovali. 

 Zahvaljujemo se vsem staršem za velik odziv in razumevanje pri načrtovanju dela v 

mesecu maju, kajti z uspešnim sodelovanjem smo večini otrok omogočili bivanje v svojem 

oddelku. Starši, katerih otroci bodo prihodnje 14 dni razporejeni v drug oddelek, bomo obvestili 

s posebnim sporočilom. 

 Želimo si, da bo naše naslednje obvestilo tudi povabilo za vse otroke, da se v mesecu 

juniju vrnejo v naš vrtec. 

 Z lepimi pozdravi, 

Blaž Kölner, ravnatelj 

 


