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- staršem otrok Vrtca Pod Gradom 

 

Spoštovani starši, 

 

Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se v Osrednjeslovenski regiji 
(ter osmih drugih) odpirajo vrtci v polnem delovanju.  

Vrtci začnejo v polnem obsegu opravljati dejavnosti, v torek, 26. 1. 2021. V ponedeljek je predvideno 
testiranje zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi. 

 

Prosimo vas, da do petka, 22. 1. 2021, do 13. ure, preko eAsistenta obvestite vzgojiteljico/pomočnico 
vzgojiteljice vašega otroka, o potrebi po nujnem varstvu za ponedeljek, 25. 1. 2021 in o ponovnem  
prihodu v vrtec ob polnem odprtju, s torkom, 26. 1. 2021. 
Prav tako vas prosimo, da dosledno javljate čas prihoda in odhoda vašega otroka iz vrtca, da bodo 
strokovne delavke ustrezno prilagodile delovni čas. 
 
Vlada RS že pripravlja PKP8, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v 
času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. 

 

Delo v vrtcu poteka v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za 
preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Pomembno je izvajanje splošnih higienskih ukrepov: temeljito 
umivanje in razkuževanje rok, uporaba zaščitne maske, upoštevanje higiene kihanja, kašlja in varnostne 
razdalje. V vrtcu bomo še naprej oblikovali »varne mehurčke«. Osnova za oblikovanje le teh bo oddelek, 
v katerega so otroci sicer vključeni. 
 
Bistveno za zaščito pred okužbo je, da smo vsi, ki prihajamo v vrtec zdravi. 
 
Prosimo vas, da ste pozorni na zdravstveno stanje otroka in v primeru pojava bolezenskih znakov otroka 
obdržite doma. Prav tako v vrtec ne prihajajte starši (ali druge osebe), ki imate morebitne znake obolenja. 

Vemo, da  je sedaj obdobje pogostih akutnih okužb dihal vendar ima zaradi trenutne epidemiološke slike 
v državi ter razglašene epidemije strokovni delavec pravico zavrniti otroka, ki kaže bolezenske znake kot 
so kašelj, izcedek iz nosu, vročina, nahod, težko dihanje, slabo počutje, driska…  

Datum: 21. 1. 2021 
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ZDRAVJE je največja dobrina in največji privilegij, zato se vsi skupaj potrudimo zaščititi svojega in tudi 
zdravje vseh nas. 

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas prijazno pozdravljam. 

 

                                                                                                                           Ravnateljica: 

        Ajda Šimnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- elektronsko po eAsistentu 
- objavljeno na spletni strani vrtca 

 


