
V Sloveniji so 6. marca 2020 potrdili prvi 
primer okužbe z novim koronavirusom. Od 
tedaj se število okuženih hitro povečuje. 

Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo samo 

zdravi otroci oz. zaposleni. S vstopom v vrtec 

se povečuje tveganje za okužbo, zato vas 

pozivamo, da skušate zaščititi svoje morebitne 

starejše ali imunsko oslabele sorodnike.  

Pomembno je, da v vrtcu upoštevate: 

 da v prostore vrtca lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli, 

 da je obvezno nošenje mask za osebe starejše od dvanajst let, 

 da si razkužite roke ob vstopu in izstopu iz vrtca, 

 da ohranjajte razdaljo 1.5-2m do ostalih staršev, otrok ter zaposlenih vrtca, 

 da se v garderobah zadržujte čim krajši čas, 

 otroka predate vzgojiteljici pred vrati igralnice in v igralnico NE vstopate, 

 vzgojiteljici sproti sporočajte morebitne spremembe zdravstvenega stanja vašega 
otroka, 

 v času preventivnih ukrepov otroci v vrtec ne prinašajo igrač, izjemoma si otroci lahko 
prinesejo dude ali »ninice« za umirjanje v času počitka. Do počitka naj so dude in 
»ninice« shranjene v predalu otroka. 

Če vaš otrok zboli z naslednjimi simptomi,  
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ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki biva v istem gospodinjstvu NAJ OTROK 

OSTANE DOMA  in za nadaljna navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega 

zdravnika in o stanju obvestite vrtec.  

Če vaš otrok zboli za vročino ali drugimi zgoraj  omenjenimi simptomi, se o tem obvesti 

starše in otrok počaka v izolaciji. 

STARŠI PRED VRNITVIJO OTROKA V VRTEC PO ODSOTNOSTI  ZARADI POČITNIC ALI BOLEZNI 

IZPOLNITE IZJAVO IN JO ODDATE STROKOVNIM DELAVKAM V VRTCU. 



 V OŠ Križevci in enoti vrtca nenehno spremljamo priporočila s strani NIJZ in ZRSŠ. 

Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se lahko hitro spreminjajo, zato ravnamo 

skladno s priporočili. Vse ključne informacije glede Koronavirusa (SARS-CoV-2) so 

dostopne na naslednji povezavi: 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 OTROCI IN COVID 19 

Situacije, v katerih je prisotna negotovost, lahko sprožijo tesnobo tako pri odraslih 
kot pri otrocih. Otroci se na takšne situacije odzivajo različno. V prispevku je opisanih 
nekaj usmeritev za pogovor z otroci o korona virusu. 

https://www.kclj.si/dokumenti/dopis_pediatricna.pdf 

  

Vsi skupaj poskrbimo za zdravje otrok, staršev in zaposlenih. 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.kclj.si/dokumenti/dopis_pediatricna.pdf

