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1. UVOD

Novi korona-virus SARS-CoV-2 tako pri nas, kot v svetu, pomeni predvsem
nepredvidljivost nadaljnjega širjenja in intenzivnosti njegovega pojava. Temu dejstvu
je treba slediti tudi pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, ki upošteva
stopnjo zahtevnosti epidemiološkega stanja razširjenosti bolezni COVID-19 ter temu
prilagojen priporočila zdravstveno epidemiološke stroke.
Ta protokol je sprejet z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in
njihovo izvajanje v OŠ Kidričevo PE vrtec Kidričevo.
Protokol se spreminja po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne
ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v
odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Vrtec ga bo dopolnjeval in v odvisnosti
od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljal na spletni strani
vrtca.
2. PODLAGA ZA SPREJEM PROTOKOLA

Protokol je sprejet na podlagi spodnjih dokumentov in priporočil:
Okrožnica MNZŠ RS, direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo št. 6030
– 2/2021/4, ponovna izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih –
20. 01. 2021.
Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja Sars-Cov-2 za vrtce, NIJZ
– 23. 01. 2020.
Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru
okužbe s SARS- CoV-2.
Opredelitev zdravstvenih omejitev in vključitve kronično bolnih otrok v proces
vzgoje in izobraževanja.
Opredelitev zdravstvenih omejitev za zaposlene v vrtcu za vrnitev na delovno
mesto.
S prezračevanjem prostorov zmanjšamo tveganje za prenos novega koronavirusa
SARS- CoV-2.
Zloženka »Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa« (Covid19).
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Letak« Kako se pogovarjati z otroki o koronavirusu SARS- CoV-2«.
Dopis pediatrov za vzgojitelje, starše in otroke: Kako pravilno namestiti masko;
Wearing a facemask.
Okrožnica ZRSŠ št. 091-22/2020-1 za Predšolsko vzgoja (Izhodišča in usmeritve,
Uvajanje novo sprejetih otrok v vrtec v razmerah, povezanih s Covid – 19) z dne,
24. 08. 2020.
Okrožnica direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolo – 6030-2/2020/22 –
Pomembne informacije ob začetku novega šolskega leta (1. Organizacija življenja
in dela v vrtcu, 2. Sum/pojav koronavirusa COVID – 19 v vrtcu, 3. Preprečitev
morebitnega izigravanja odločb o odrejeni karanteni, 4. Zaščitna oprema, 5.
Okrožnici ZRSŠ in IRSŠ s prilogami) z dne, 25. 08. 2020.

3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno-izobraževalnega) PROCESA

Organizacija dela v razmerah povezanih s Sars-Cov-2 / COVID – 19 zajema vse
deležnike VIZ procesa: otroke, vzgojitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene
v vrtcu, starše, tretje osebe, ki so v stiku z vrtcem (dobavitelji,… itd).

4. IZVAJANJE VIZ DELA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih PE vrtca Kidričevo
Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi, med drugimi
tudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v določenih regijah, med
katerimi je tudi podravska statistična regija. PE vrtec Kidričevo se nahaja v
podravski regiji, in kot to določa 1. točka 1. člena odloka, začne v polnem obsegu
opravljati svojo dejavnost v torek, 26. 01. 2021.
Vzgojno-izobraževalni zavodi v šolskem letu 2020/2021 pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela upoštevajo trenutne epidemiološke razmere in izvajajo
ukrepe, skladne s priporočili NIJZ (http://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepovcovid-19)
4.2 Zagotavljanje kadrov
Pri zagotavljanju kadrov si v vrtcu pomagamo z vsemi ukrepi navedenimi v
okrožnicah ministrstva. Glede sočasne prisotnosti vzgojitelja predšolskih otrok in
vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, ki jo določa ZVrt v 17. členu
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ZVrt pa je v okrožnici z dne, 20. 01. 2021, pa je zapisano, da se zagotavlja sočasna
prisotnost v skladu s sistematizacijo in da v primeru višje sile, torej iz objektivnih
razlogov, lahko sočasnost tudi ne poteka in s tem ni podana kršitev zakona.

4.3 Vzgojno izobraževalno delo v vrtcu in upoštevanje higienskih priporočil NIJZ
V vzgojno-izobraževalnem procesu v prostorih vrtca, v skladu s priporočili NIJZ,
sodelujejo le zdravi otroci ter zdravi zaposleni (brez enega ali več naštetih
simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen
nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v
mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja in/ali okusa, neobičajna
utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).
Vrtec je do sedaj deloval, sicer v zmanjšanem obsegu, za zagotavljanje varstva za
otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način,
vendar pa se ob ponovnem popolnem odprtju vrtca treba zavedati, da je virus še
vedno med nami in da vsaka nepravilnost povzroči ponovno širjenje in tveganje za
naslednji val obolevnosti prebivalstva.
Najbolj učinkovita metoda za omejevanje epidemije je izogibanje fizičnim družabnim stikom.
Omejevanje obsega stikov med posamezniki je trenutno edini učinkoviti način za
zmanjševanje števila judi, ki jih lahko okuži oseba s koronavirusom, zato je ključno, da vrtci
glede na organizacijo in poslovni čas vrtca oblikujete »varne mehurčke« otrok, vzgojiteljev in
vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojitelja v oddelku.
Osnova za oblikovanje mehurčka je oddelek, v katerega so vključeni otroci, pri čemer pa
skušajte v čim večji možni meri slediti priporočenemu številu otrok, kot izhaja iz
higienskih priporočil NIJZ z dne 23. 12. 2020 (VIR: MNZŠ okrožnica z dne , 20, 01. 2021 –
3. točka – Prilagoditev organizacije …)
Za otroke v vrtcu, kjer je težko doseči vzdrževanje primerne razdalje za preprečevanje prenosa
okužbe, bo pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja oblikovanje majhnih stalnih vzgojnih
skupin istih otrok in zaposlenih. Priporočamo, da so vzgojne skupine manjše (v prvi
starostni skupini do 8 otrok in v drugi do 10 otrok). V primeru, da se odločite za večje
skupine, se je potrebno zavedati, da bo v primeru okužbe število obolelih lahko bistveno večje.
Vzgojne skupine naj se nahajajo v ločenih prostorih. Skupine naj se ne mešajo z drugimi in
otrok naj bo cel dan v tej skupini. Zagotovljeno naj bo, da je možno slediti, kateri otroci so bili
skupaj na posamezni dan. V kolikor je možno, je potrebno tudi med otroki iz iste vzgojne
skupine vzdrževati razdaljo 1,5 -2m. Vzgojna skupina in vzgojiteljica naj bo stalna. Po
možnosti naj se v novo sestavljeno vzgojno skupino 14 dni ne sprejema novih otrok. Tako je
poskrbljeno za zmanjševanje pogostosti tesnih stikov. V okviru skupine lahko otroci
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komunicirajo tako kot doma. Na ta način je poskrbljeno za otrokovo potrebe, hkrati pa je
manjša možnost širjenja okužbe. Vzgojna skupina naj nima stikov z drugimi vzgojnimi
skupinami: z otroki, starši ali vzgojitelji iz drugih vzgojnih skupin in drugim osebjem.
Izogibati se je treba vstopanju drugih oseb (npr. zaradi čiščenja, popravljanje in dostave hrane
v prostor), dokler so otroci v prostoru. Prehod skozi skupne prostore naj bo le, če je nujno. V
tem primeru naj otroci in vzgojiteljica iz ene vzgojne skupine hodijo skupaj, medtem drugi
počakajo v sobi; otroke spodbujajte, naj se v takšnih prehodih ne dotikajo površin ali
predmetov.
(VIR: NIJZ Higienska priporočila za preprečevanje okužbe … z dne, 23, 12. 2020/
Oblikovanje vzgojnih skupin str. 9)
Otroci bodo z vzgojiteljicami v »varnem mehurčku«, v svojem oddelku, ves dan
bivanja v vrtcu. Izjema je zgodnji jutranji čas (5.30 – 6.15), ko bomo sprejemali otroke
(največ do 5 otrok) na varni razdalji (najmanj 2 m) v skupnem prostoru – telovadnici.
Otroci posameznih vzgojnih skupin so ves čas bivanja v vrtcu v istem prostoru –
igralnici. Oddelčna skupina in vzgojiteljici sta stalni. Posamezni oddelki otrok med
seboj nimajo stikov oz. jih bomo v največji možni meri poizkušali preprečiti. Pri
počitku bodo otroci na nemobilnih ležiščih v oddelkih 2. starostnega obdobja
razporejeni, glede na število trenutno prisotnih otrok, na največji možni razdalji.
Otroci 1. starostnega obdobja bodo počivali v posteljicah z ograjico in na prenosljivih
ležalnikih na največji možni razdalji.

4.4 VIZ delo v vzgojnih skupinah
V času veljavnosti teh pravil se VIZ – delo, v prostorih OŠ Kidričevo PE vrtec
Kidričevo, izvaja po izhodiščih iz nacionalnega dokumenta KURIKULUMA za vrtce.
Določene aktivnosti, ki so načrtovane v LDN vrtca in v LDN posameznih vzgojnih
skupin, se bodo zaradi nastale zdravstvene situacije izvajale v obsegu in pod pogoji,
ki jih navaja Protokol COVID- 19 in v skladu s priporočili NIJZ, oziroma v celoti po
načrtu, če prenehajo razlogi za njegovo uvedbo.
Čim več časa bo namenjenega izvajanju dejavnosti v naravi, in izkoristku vseh
možnosti za gibanje otrok. Pri delu se bo uporabljalo le didaktične materiale, ki so
pralni in ki jih lahko razkužujemo. Priporoča se raba nestrukturiranega materiala za
katerega naj poskrbijo strokovne delavke.
Na priporočilo NIJZ se uvede redne, vsakodnevne tako imenovane »minutke za
zdravje«, kjer se otroke, starosti primerno izobražuje o pravilnem izvajanju ukrepov.
Vsi, ki sodelujejo v vrtcu morajo namreč dobro poznati ukrepe za preprečevanje
širjenja bolezni in jih dosledno udejanjati v praksi.
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Izvajajo se na daljavo oz. po telefonu ali preko računalniških povezav oziroma
preko video-povezav:
pogovorne ure, roditeljski sestanki, aktivi strokovnih delavk, aktivi vzgojiteljic, aktivi
pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljski zbori, seje organov zavoda in druga srečanja.
Izjemoma lahko potekajo v živo, udeleženci pa v tem primeru upoštevajo priporočila
glede medsebojne razdalje ter uporabe mask, upoštevajo naj se navodila medicine
dela.
Ne izvaja se:
proslave, razstave, ekskurzije in drugi množični dogodki.

5. OSEBNA VAROVALNA OPREMA IN STIKI MED ZAPOSLENIMI
Za stike med zaposlenimi velja pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 m – 2,0
m. V zbornici je lahko hkrati le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano
razdaljo. Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni
spoštujejo socialno distanco.
Zaposleni svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu, elektronski pošti ali
videokonferenci.
Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo
oziroma razkuževanje rok, uporaba brisač za enkratno uporabo ter upoštevanje
higiene kašlja. V čim večji meri se izogibamo dotikanja obraza (oči, nos, in usta) z
nečistimi / neumitimi rokami.
Uporaba rokavic za enkratno uporabo je potrebna pri menjavi pleničk. Pri čiščenju in
razkuževanju je potrebna uporaba zaščitnih rokavic za večkratno uporabo.
Vzgojiteljem in vsem drugim strokovnim delavcem vrtca, se v igralnicah priporoča
uporaba zaščitne maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (minimalno
1,5 m), oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine. V skupnih prostorih
je obvezna uporaba maske za vso zaposleno osebje ter starše in druge prisotne
odrasle osebe, skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ in
skladno z morebitnimi dodatnimi ukrepi Vlade RS.
Vsi zaposleni se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve
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zaščitne maske. Slikovni informator je nameščenim pred zbornico vrtca. Pred
namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti in razkužiti roke.

6. UKREPI V ČASU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V RS V RAZMERAH,
POVEZANIH S COVID – 19
6.1 Vstop in izstop iz vrtca
Za varen prihod in odhod iz vrtca v čim večji meri poskrbijo starši.
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Vstop v vrtec bo mogoč izključno skozi glavni vhod vrtca. Vhod skozi šolske
prostore ne bo mogoč. Pri čakanju pred vrati upoštevajte razdaljo 1,5 m do 2,0 m.
Starši vstopajo v vrtec, v garderobe, po naslednjem protokolu – največ do pet (5) v
garderobe posameznega starostnega obdobja, pri tem pa morajo obvezno nositi
masko in si ob vhodu razkužiti roke. Otrokom si ni potrebno razkuževati rok in tudi
ni potrebno nošenje maske.
Otroci 2. starostnega obdobja vstopajo v igralnice sami, ob vstopu si najprej
umijejo roke. Če je nujno lahko otroke, do igralnice, pospremijo starši, pri tem pa
morajo upoštevati varnostno razdaljo do strokovnega osebja v posameznem
oddelku.
Otroke 1. starostnega obdobja do vrat igralnice posameznega oddelka pospremijo
starši, pri tem pa morajo upoštevati varnostno razdaljo do strokovnega osebja.
Enak protokol velja tudi pri odhajanju otrok iz vrtca, le da starši pri vratih pozvonijo
in najavijo odhod otroka. V posamezni garderobi je lahko največ do pet (5) staršev, ki
počakajo v garderobi, da vzgojiteljica pripravi otroka in ga pošlje iz igralnice. Pri
čakanju na prevzem otroka upoštevajte razdaljo 1,5 m do 2,0 m.
Svetujemo, da otroka pripelje in odpelje iz vrtca odrasla oseba iz istega
gospodinjstva.
6.2. Gibanje po vrtcu
Otroci se v garderobah gibajo po navodilih in pod nadzorom vzgojiteljic.
Otroci ne prehajajo iz ene v drugo igralnico, se ne mešajo in ne družijo med seboj.
Otroci uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore. Skupni sanitarni
prostori, ki si ga delita po dve igralnici so ločeni s fizičnimi pregradami.
6.3 Zračenje igralnic
Vrata igralnice so odprta do začetka dejavnosti, zato, da se čim manjkrat dotakne
kljuke. Pred začetkom dejavnosti vzgojiteljica zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh
obriše s papirnato brisačo, prepojeno z razkužilom.
Vzgojiteljica ob prihodu v skupino temeljito prezrači igralnico tako, da odpre vsa
razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot je določeno v
prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka dejavnosti. Vsako uro
vzgojiteljica na kratko odpre vrata na teraso in igralnico prezrači. Igralnice se sicer
samodejno zračijo preko prezračevalnega sistema.
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6.4 Preventivni ukrepi v igralnicah
V igralnicah 1. starostnega obdobja so nameščeni pripomočki za vzdrževanje
higiene: umivalniki s tekočo vodo, podajalniki s penili, podajalniki papirnatih
brisač ter koši za smeti. Vse igralnice imajo lastne sanitarne prostore.
V igralnicah 2. starostnega obdobja so zgoraj navedeni pripomočki nameščeni v
sanitarnih prostorih.
Nošenje igrač, knjig in drugih predmetov v vrtec je odsvetovano. Za otroke 1.
starostnega obdobja so dovoljene samo dude in ninice, ki jih bomo takoj, ko bo
mogoče nadomestili z vrtčevskimi, ki jih bomo redno prali/razkuževali.
Otroci iz vrtca ne nosijo izdelkov in drugih predmetov … , izdelke shranjujemo v
zato pripravljenih škatlah oz. likovnih mapah.
Vzgojiteljica mora otroke dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu
umivanju rok. Slikovni informatorji so nameščeni pri umivalnikih.
Vzgojiteljica mora otroke dosledno informirati o pravilni higieni kašlja. Slikovni
informatorji so nameščeni v igralnicah.
Starše naj prinesejo poleg dodatnih oblačil tudi plastično vrečko, v katero lahko
damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma.
6.5 Preventivni ukrepi na igrišču
Da bi se izognili tesnemu stiku med skupinami, je treba načrtovati čim več dejavnosti
na prostem. Igrišče naj bo razdeljeno na cone, poskrbljeno pa naj bo tudi za običajne
ukrepe glede varnosti otrok. Čim več se naj uporablja direktni izhod na prosto iz
igralnice, če to ni mogoče naj bo v skupni garderobi istočasno zgolj ena skupina.
Tudi na sprehodu naj bodo skupaj otroci iz ene vzgojne skupine. Vzgojne skupine naj
bodo na igrišču 2. starostnega obdobja v 4 ločenih conah, da se omeji število otrok, ki
so hkrati zunaj in se jim omogoči več gibanja. Vzgojne skupine naj bodo na igrišču 1.
starostnega obdobja v 2 ločenih conah oziroma naj koristijo zagrajene terase pred
svojo igralnico. Če se le da, naj se podaljšajte čas, ki ga otroci preživljajo zunaj,
poskrbeti pa je potrebno za ustrezno zaščito pred soncem. Posamezne vzgojne
skupine, znotraj določenih con, dnevno menjavajo igrala, zato jih je potrebno ob
koncu dne razkuži in naslednji dan lahko uporablja ta igrala druga vzgojna skupina.
Izjemo bodo med igrali predstavljali peskovniki. Mivke v njih se ne da razkuževati
na način kot površine ostalih igral. Po priporočilu NIJZ naj peskovnike uporabljamo
zgolj pogojno in to samo otroci drugega starostnega obdobja stari od 4 do 6 let, ki že
lahko skrbijo za vzdrževanje osebne higiene. Strokovne delavke naj ves čas
spremljajo njihovo igro, jih opozarjajo, da ne bi med igro dajali peska, predmetov ali
rok v usta oziroma se dotikali obraza in oči ter, in da poskrbijo, da si po igri v
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peskovniku vsi otroci temeljito umijejo roke. Na koncu igre naj se peskovnik
prekoplje z lopato. Opusti naj se uporaba peskovnika, če je minka vlažna. Ker imamo
peskovnike čez noč odkrite, je potrebno pred njihovo uporabo ponovno, z vizualnim
pregledom, preveriti ali so v peskovnik po zadnji uporabi zašli tujki in jih, če so
prisotni, tudi odstraniti in po potrebi še drugače ukrepati.
Zaposleni v vrtcu naj vsako jutro pregledajo igrišče, pregledajo peskovnike in
preverijo morebitne poškodbe na igralih in jih po potrebi izločijo iz uporabe.
Za bivanje na prostem se prav tako priporoča izraba primernih površin v okolici
vrtca. Uporaba zunanjih javnih igral je odsvetovana.
Če je le mogoče naj bo čas bivanja na prostem čim daljši.

6.6 Prehrana
Obroki se dostavljajo v igralnico tako, da je čim manj stika z osebjem izven skupine.
Vzgojiteljica razkuži ročaj vozička, ga pripelje v igralnico in hrano razdeli.
Otroci dobijo hrano pripravljeno tako, da jim je potrebno čim manj pomagati.
Otrokom se onemogoči, da bi sami posegali po živilih (npr. sadje iz iste posode).
Pred hranjenjem in po njem si otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden
pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke.

6.7 Čiščenje prostorov
Vrtec zagotavlja, da so prostori vrtca temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih
sicer uporablja za čiščenje.
Nadalje vrtec zagotavlja, da bo tekom trajanja dejavnosti v vrtcu izvedeno redno
čiščenje in razkuževanje površin. Ko vrtec zapustijo vsi otroci, čistilke izvedejo
temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk,
ograj, držal in drugih površin, ki se jih otroci in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih
dotikamo pogosteje, kot so npr. kljuke, ograje, držala, stikala, tipke v toaletnih
prostorih ipd., se razkužujejo najmanj trikrat (3) krat dnevno. V prostorih, ki niso v
stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno.
Koši za smeti se praznijo dva (2) krat dnevno.
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne
opreme.
6.8 Drugi ukrepi
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Vrtec bo pred pričetkom novega šolskega leta poskrbel za intenzivno izpiranje
vodovodnega omrežja v prostorih vrtca tako, da se poveča pretok pitne vode v
vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo
vrtec izvajal redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja tudi nadalje, vsak
konec tedna.
Hišnik vsake štirinajst (14) dni sname in očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in
jih očisti vodnega kamna in drugih oblog.

7. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19
V kolikor zboli otrok in ima vročino ter morebitne druge znake akutne okužbe
dihal, vzgojiteljica takoj pokliče starše, otroka pa kolikor je mogoče omeji od
drugih otrok, kjer v njeni prisotnosti počaka na starša.
Če je možno, tak otrok za čas čakanja uporablja samo določene sanitarije in
umivalnik.
V Starši so dolžni obvestiti pomočnico ravnateljice za vrtec oz. ravnateljico
zavoda v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je
otrok okužen s COVID – 19. Ravnateljica šole je dolžna v najkrajšem možnem
času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se
poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega otroka.
NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda
odločbe o karanteni.
Pričetek kužnosti je dva (2) dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje osebam, ki so
bile v kontaktu z okuženim, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno
stanje.
V kolikor zboli vzgojitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega
zdravnika. V primeru, da je okužen s COVID – 19, o tem v roku 24 ur obvesti
pomočnico ravnateljice za vrtec oz. ravnateljico zavoda (telefonsko, elektronska
pošta). Ravnateljica šole je dolžna v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki
prične s postopkom kot je opisan v prejšnjem odstavku.
V primeru pojava okužbe vrtec zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in
razkuževanje celotne stavbe vrtca.
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Osnovne informacije o COVID-19:
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen COVID-19.
Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem,
utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja
zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek
bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših
(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne
bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za
težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARSCoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi
prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja
do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi
z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok
in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus2019-ncov.
Vir: NIJZ

8. SPREJEM, UPORABA IN VELJAVNOST PROTOKOLA
Protokol se bo spreminjal skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o
širjenju okužbe s SARS-CoV-2 in o bolezni COVID-19 (objave na spletnih straneh
NIJZ).
Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani vrtca.

Kidričevo, 23. 01. 2021
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