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Osnovna 5ola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44,221,1, Pesnica pri Mariboru

Dopolnitev pravil ravnanja v VRTCU PESNICA in v VRTCU

PERNICA v dasu

zadasnih ukrepov za zmanjSanje tveganja okuZbe in 5irjenja
okuZbe z virusom COVID-19.

(v besedilu: Pravila)
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1 ∪VOD

Ta pra宙 la so spreleta z namenom′ da se opredehio ravnania′ delania′ ukreplin nlhov。 12Vaianje

vこasu ukrepov v zveZi Z epidemり o COVID-19 v vrtcu Pesnica in v vrtcu Pernica pri oS Pesnica

Ta pravila predstavlJajo dinamiten in ne statiこ en dOkument SpreminJajo se po potrebi glede na

dejansko situacり 。′ glede na drttavne ukrepe′  glede na pravne akte′  smernice′  navodila′

usmeritve pristolnih institucり ln v odvisnosti od epldemioloこ ke situacり e v RS VrtecJlh bo

dopoinjeval in spreminial v odViSnosti od navedenega ter dopolniena pravila oz dopolnitve

same terilh Obiavり ai na Spletni strani vrtca oz ζole

2 PODLAGA ZA SPRE」 Eヽ4 PRAVIし

21  Pravlna podlaga

Pravno podlago 2a Sprelem pravil predstavり aj。 :

‐  Odlok o doloこ itvi zaこ asnih pogOlev za 12Vajanje delavnosti v vzgollin izobrattevaniu ter

visokem ζolstvu_Ur iist RS,こ t 00727-33/2021_2dne 20 8 2021

2 2 El「 じge podlagc

Pravila in dopolnitev pravil so spreleta tudi na podiagi spodnjih dokumentov:

‐  okro乏nice MIZも ζt 6030-1/2021/682dne 17 8 2021,
―  okro乏nice MiZS ζt 6030-1/2021/69 2dne 20 8 2021′
‐  okrottnice MIZζ : 6030-1/2021/70 2 dne 23 8 2021,

_  pripOroこ il za naこ rtovanje in izvajanie VZgojnO izobrattevalnega dela v vrtcu_MIZぶ z dne

17 8 2021,
―  aktualnlh higienskih priporoこ ‖ NI」 Z: https:/1ヽN、Vil′ ∩けZ351/SI/V′ g● la in zObragevanic、 /―

so sken1/1:じ d isken■ letu-2021/2022′ ki so dostopna na spletni strani N」 Z*

●   V ёasu● 5an,a praul aktualna higienska pn"rOcila na spletni strani N」 Z;e niso bla dostopna Besedlo bo do,olnieno ko bo dostop

Omogocen
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3, DOPOLNITEV PRAVIL K

Pogoji za opravljanje dela za za

Odlok doloca, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, kr

opravljajo delo v vrtcih in osnovnih 5olah, zavodih za vzgoio in izobraievanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih 5olah, domovlh za udence, dijaikih in
(tudentskih domovih, organizacijah za izobraievanje odraslih, srednJih in viSjih strokovnih Solah

ter v visokoSolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-
izobraievalnih zavodov in so starejse od 15 let.

Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in 5olah, ki predstavlja vsakodnevni
prihod in odhod stariev in drugih oseb in traja le kratek das. Za star5e in druge osebe, ki pripeljejo
ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1.,2. ali 3. razred osnovne jole, v osnovno Solo s prilagojenim
programom ali v zavod za vzgojo in izobraievanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nosenje za5ditne

maske in upoitevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuievanje ro( ohranjanje varnostne
razdalje, zradenje prostorov. Za vse druge prihode starsev v vrtec ali Solo (npr. ob uvajanju otroka
- novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Dopolnitev je sprejel ravnatelj 05 Pesnica. Dopolnitev pravil pridne veljati24.8.2OZf. pravila 1n

dopolnite le-teh vellajo ln se uporabljajo do preklica upoitevnega pravnega akta, ki ureja te
vsebine ali do spreJema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste, ki so podlaga za spre.lem

dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem,
ko so objavljene na spletni strani Sole in vrtca, bodisi v sklopu popravljenih Pravil, bodlsi
posamidno.

V dasu uporabe teh pravii se zaradi prilagoditev okoli5ainam, nastalim zaradi vi5je sile, lahko
zadasno smiselno spremenijo Pravila hiinega reda, katerih sprejem in spremembaje v
pristojnosti ravnatelja 5ole.

Kraj in datum:

Pesn ica pri Mariboru, 24.8.202
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