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1.∪VOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelilo ravnanja, dejanla, ukrepi in njihovo izvajanje
v dasu ukrepov v zvezi z epidemijo COVID - 19 v vrtcu Pesnica in v vrtcu Pernica pri Oi Pesnica.

Ta pravila predstavl.jajo dinamiten ln ne statiden dokument. Spreminjajo se po potrebr glede na
dejansko situacijo, glede na driavne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila,
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemioloike situacije v RS. Vrtec jih bo
dopolnjeval in spremiojal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve
same ter.jih ob.javljal na spietni strani vrtca oz. iole.

..:

Pravno podlago za sprejem pravil predstavllajo:

- Odlok o doloiitvi zadasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraZevanju ter
visokem iolstvu Ur. list RS, !r.00721-33/2O21-z dne 20.8.2A21.

':

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodniih dokumentov:
- okroznice Mlz5 5t. 6030-1/2027/68 z dne 17 . 8. 2a21,,

- okroznice Mlz5 it. 5o3o-1/2a2u69 z d^e 20. 8. 2O2L,
- priporodil za nadrtovanje in izvajanje vzgojno-izobra)eva lnega dela v vrtcu_MlZ5 z dne

L7 . 8. 2021,
- aktualnih higienskrh priporodil NIJZ:

. V a3su pkanja pravl aktualnahigienskapriporoiilanasplctnistraniNllZ!enrsobrladostopna.gesedilobodopolnjenokobodosto!
omogcaen.
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3. DELEZNIKI VZGOJNO-IZOBRAZEVALNfGA PROCESA

Organizacija dela v dasu razbremen itvenih ukrepov epidemije COVID - 19 zajema vse delein ike

VIZ procesa: otroke, vzgojitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v vrtcu, starse, tretje
osebe, ki so v stiku z vrtcem.

Od 23. 8.2O2I se VIZ delo za otroke vkljudene v vrtec Pesnica in v vrtec Pern ica izvaja v prostonh
vrtca Pesnica in vrtca Pernica.

V vrtec naj prihajajo le zdravi deleiniki VIZ procesa (otroci, vzgojitel.ii, drugi strokovni delavci in
zaposleni v vrtcu, starii, tret.je osebe, ki so v stiku z vrtcem), brez enega ali ved nastetih znakov
in simptomov (povi5ana telesna temperatura, zama5en nos/nahod, kihanje, kailjanje, bolecine
v Zrelu, tezko dihanje, glavobol, boledine v miSicah, driska, slabost/bruhanje, spremembe
zaznavanja vonja in/ali okusa, neobiaa.,na utru.ienost, vnetie oaesnih veznic, tako v blagi kot v
teiji obliki) oz. brez riziinega stika z okuienim s SARS-CoV-2.

Odlok o doloditvi zadasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraievanju ter visokem
5olstvu_Ur. list RS, 5t. OO7 27 -33 /202t -z dne 20. 8. 2021 doloaa, da morajo vse osebe, ki

opravljajo delo v vrtcih in osnovnih Solah za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoJ

prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujelo z dokazili dolo6enimi v odloku, ki ureja
zaiasne ukrepe za zmanjianje tveganja oku:be in Si.jenja oku;be z virusom COVID-19. to
pomeni, da osebe, ki osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih iolah predloTijo:

- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejii od12 ur od odvzema brisa ali

dokazilo o neBativnem rezultatu testaHAc, ki ni starelai od 48 ur od odvzema brisa,
- dokazilo z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s

Kodo QR EU DCP,

- z dokazilom o cepljenju zoper COVID-1g z datumom prejema odmerkov izbranega

cepiva,
- z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starelSi od 10 dni, razen ie zdravnik

presodi drugade, vendar ni starejii od Sest mesecev,
- s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od zaaetka simptomov ni

mlnilo ved kot 5est mesecev ali z dokazilom, ki ni daljie od osmih mesecev od
pozitivnega rezultata testa PCR, pri aemer v primeru cepiv zadostuje en odmerek.



Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, kr

prihajajo v prostore vzgojno-izobraievaln ih zavodov ln so starejse od 15 let, o iemer jih
vzgojno-rzobraZevalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom. lzpolnjevanje
pogoja preverja ravnatelj oz. direktor vzgo.jno izobraievalnega zavoda oz. oseba, ki jo le ta
pooblasti.

Star5i in vsi strokovni delavci vkljutno z tehnianim osebjern in zunanjimi strokovnimi delavci,
ter deleiniki so z vsem navedenim v tej todki seznanjeni preko portala e-asistent, ter na spletnr
stranr (J5 Pesn rca.

Hkrati so seznanjeni, da le ob neupoitevan.ju zdravstvenih pravil in navodil, ki so bila podana iz

strani NIJZ in opredellena v Odloku o doloaitvi zaaasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji
in izobra:evanju ter visokem Solstvu_Ur. list RS, 5t. OO727 -33/2021 z dne 20. 8. 2021. in v
okroznici lvlz5 5r. 6030 1,/202t/68 z dne 17. 8. 2021 ter v okroznici MtzS \t.6030 1,/202u 69 z

dne 20. 8. 2021, tveganje za prenos okuibe z virusom SARS- COv 2 veale.

V tasu veljavnostiteh pravil se VIZ delo v prostorih vrtcev Pesnica in Pernica izvaja po obveznem
programu. lzvajanje Kurikuluma za vrtca poteka fleksibilno. Kurikulum in priprava na delo se

oblikuje tako, pripomore k naartovaniu varnega, zdravega okolja, ter da omogoda otrokom ob
uvajanju dobro poiutje, da se bodo poautili varno. Dejavnosti se izvajajo v obratovalnem aasu

v okviru obeh enot vrtca.

lzvajajo se dejavnosti s podrodja skrbi za zdravje tudi z otroki. Strokovni delavci preverijo, kako

dobro otroci poznajo (razumejo) pravila, ki omogodajo njihovo varnost, in v kolikini meri otroci
upoitevajo pravila, ki se navezu.jejo na njihovo varnost. Otroci se lahko navajajo na varnost pri
izvajanju dejavnosti, uporabi igral in pripomotkov.

Pri delavnostih, ki predstavljajo visoka varnostna tveganja, morajo strokovni delavci predvideti
situacije in se iele nato odloaiti za dejavnost

Svetovalni delavci pripravijo razvojno-preventivne aktivnosti za vse otroke, kot so npr. socialno
in dustveno uienje, samozavedanje in samoregulacija iustev in vedenja, prepoznavanje austev
pri drugih in empatiia.

Pogovorne ure se smiselno v odvisnosti od narave posameznega primera in zmoznosti

udeleiencev ob vsakokratni presoli udinkovitosti in ekonomianosti procesa izvajajo na daljavo,
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z uporabo informacilske tehnologije, ali v dopisni obliki (po elektronski posti). Pogovorne ure

starsi lahko strokovni delavci izvedejo tudi individualno v prostorih vrtca ob upostevanju pravila

ravnanja v vrtcu Pesnica in v vrtcu Pernica v dasu zadasnih ukrepov za zmanjSanje tveganja

okuZbe in (irjenja okuibe z virusom covid-19.

Starii otrok lahko informacije od vzgojiteljac in svetovalnih delavk pridoblvajo tudi znotral
apiikacije e- asistent in po elektronski poiti.

Oddelki v vrtcih se oblikuje.jo po navodilih in priporodilih MrZS !t. 6030-1/2021/68 z dne L7.8.
2021 (upoitevajoa model B), ki velja, ko vrtci delujejo v celoti in je za delovanje vrtca potrebno
u poitevan.ie priporodil NIJZ.

Skupine otrok v iasu posebnih razmer vodi vzgojitel.iica. V primeru karanten in obolevanl
strokovnih delavcev le-tifleksibilno prehajajo. Sodelavci v oddelku se dogovar.jajo o nadlnu dela
z otroki, da bo le-to usklajeno. Za otrokov nemoten razvoj in tudi za zdravje zaposlenih je v teh
okoliidinah pomembno, da se glede na moinosti zagotavlja aim veajo stalnost pedagoikega
osebja, v kolikor je to mogode.

Dejavnosti v oddelku se organizirajo po kotidkih oz. v manjiih skupinah in se, kolikor je to
mogoie, uporabljajo tudi drugi prostori vrica, z upostevanjem smernic NUZ o nepotrebnem
stiku med skupina mi.

Kotiiki so opremljenl z didaktidnimi materaall, ki se jih lahko pere oz. razkuiuje in jih je mogoae
pogosto menjati.

Strokovni delavci sproti spremljalo, kako otroci razumejo in upoitevajo navodila, kl prispevajo
k ohranjanju zdravja in zagotavljanju varnosti. Otroci tudi sami razmiiljajo, kako bi prispevali k

dobremu podutju in skrbi za zdravje, za sebe in druge.

Skupine otrok v dasu posebnih razmer vodi vzgojiteljica. V primeru karanten in obolevanl
strokovnih delavcev le-ti fleksibiino prehajajo. Sodelavci v oddelku se dogovarjajo o nadinu dela

z otroki, da bo le-to usklajeno. Za otrokov nemoten razvoj in tudi za zdravje zaposlenih Je v teh
okoliSiinah pomembno, da se glede na mo:nosti zagotavlja iim vetjo stalnost pedagoskega

osebja, v kolikor je to mogode
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6.-1 i.Jvaja nje novincev

Strokovni delavci se s starsi otrok dogovorUo za das prihoda v vrtec, v katerem delu dneva bodo
z otrokom prisotni, koliko dasa bodo v skupini ter katere dni bodo prisotni.

Prihajanje sta riev v vrtec je nadrtova no. Prisotnost stariev je moZna pod pogojem, da so star5i

in otroci zdravi, brez enega ali vea nastetih znakov in simptomov (povisana telesna
temperatura, zama5en nos/nahod, kihanje, ka5ljanje, boledine v Zrelu, teiko dihanje, glavobol,
boledine v miiicah, driska, slabost/bruhanje, spremembe zaznavanja vonja inlali okusa,
neobidajna utruienost, vnetje odesnih veznic, tako v blagi kot v teiji obliki) oz. brez rizidnega

stika z okuzenim s SARS-CoV-2. Dosledno naj izvajajo vse ukrepe za prepredevanje prenosa

virusa SARS-CoV-2.

O prisotnosti starsev strokovni delavci vodijo evidenco v tabelarnem zapisu.

Primer:

Uvajanje poteka tako, da se v oddelku, kjer se hkrati uvaja ved novincev, de je le mogode,

otroke razporedi v ved manjlih skupin, ki prihajajo dnevno v razlidnem dasovnem zaporedju in
so prisotni le doloden das.

Vrtec zagotovi razkuievanje in zradenje igralnice vedno, ko posamezna skupina otrok in stariev
zakljudi z uvajanjem.

Star5i izvajajo vse higienske ukrepe in v igra lnicah uporabljajo zaStitno masko ter vanje vstopajo
v primerni obutvi (copati, zas6ita za devlje).

Poleg vzdrZevanja zadostne medosebne razdalje priporodamo, da starii, ki vstopajo v vrtaevski
prostor, upostevajo predpisani protokol gibanja v vrtcu. Starii se z otrokom pripravijo v
garderobi, ki je predvidena za posamezni oddelek in se nato odpravijo do matidne igralnice.

Star5i v dasu bivanja v vrtcu ne zahajajo v preostale prostore v objektu vrtca. Priporodljivo ie, da

se z otrokom uvaja eden izmed stariev.

V aasu prisotnosti v oddelku starsi skrbijo za svojega otroka. Pri tem upoitevajo higienska in

sploina priporoiila ter vzdriujejo potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in
stariev.

lME  PR‖ MEK
OTROKA

IME IN PRIIMEK

STARSA

URA PRIHODA V VRTEC
OB UVAIANJU

URA ODHODA IZ VRTCA
OB UVAIAN」 U

1
つ
‘
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7.OSEBNA∨ AROVALNA OPREMA

7 1 Uporaba zaこ こitnih mask:

S podaljianjem veljavnosti odloka, ki ure.la zaiasne ukrepe za zmanj5anje tvegan.ia okuZbe in

Sirjenja okuZbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nosenja zaSaitnih mask v
notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, fe ni mogode

zagotovlti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Za starie otrok je ob vstopu v vrtec obvezno
noienje za5ditne maske.

lzjeme za podrodje predSolske vzgoje in osnovne Sole so predsolski otroci v vrtcu in strokovni
delavci pri opravljanju nepostednega dela z otroki.

Uporaba zaiaitnih rokavic je za strokovne delavce obvezna pri menjavi plenic in pri pomodi

posameznam otrokom, kl ie niso dovolj samostojno po opravljeni potrebi. Prav tako je obvezna

uporaba zaiditnih rokavic pri razkuievanju. Osebje v vrtcu uporabljajo pralna delovna obladila,
priporoaljiva je dnevna menjava. Zaposleni v vrtcu skrbijo za ustrezno negovanje nohtov (nohti

naj bodo kratko pristri>eni), uporaba nakita ni priporoaljiva.

8 ZACASNI UKREPI ZA ZA/1AN」 SAN」 ET∨ ECAN」 A OKUZBE IN

SiRJENJA OKヒ 」Z3E Z VIRtJSOヽ ν4COViD-19

81 P「 ||]od v vrteci『 ●ヽdケ:● d iz▼「tta

Otroke bomo v v● cu sprejema‖ od 6 00 do 8 00 ure v vrtcu v Perniciin od 5 45.do 16 00 v vttcu

v Pesnic1 0b 9 00 se vrata obeh enot vrtca zakleneio Starこ i otroka pripeり ejo V garderobo′ kije

predvidena za oddelek v katerega je otrok vkり uこ en′ prl tem je obve2nO ra2kuttevanje rok

odrasilh oseb,prav takole pri OSebし ki otrOka pripelje v vrtec obvezno noSenje zaζ こitne maske_

stargi nato otroka pospremijo do oddelka,v katerega je otrok vkり uこ en strokovna delavka′

otroka prevzame na vratih oddelka v katerega je otrok vkljuten′ z uporabo 2aも こitne make,v

kollkorje razdaむ a man」ζa od l,5m oz 2m Starこ i na,pred Oblektom vrtca v2dttujelo potrebno

razda町 o(1,5‐ 2m)′ praV tako vzdttuj● o takζ no razdaり o do StrOkovne deiavke′ drugih otrok in

starζ ev,こe prihajajo v vrtec hkrati

Otrok si pO preobuvaniu in Oblaこ eniu umり e,o「oke

Rezervna oblaこ ‖a otroci prineselo s sebol kot obiこ ajno S seboj imajo tudi plasttno vreと ko′ v

katero lahko damo umazana n morda mokra oblaこ‖a2a pranje doma.SvetulemO naj Otroka

pripelje v vrtec odrasia oseba iz istega gospodin,stVa

Starζ i znova po enakem protokolu prevzamelo otroka na vratih oddelka v katerega le Otrok

dodelien

ZapOsleni vstopajo v matに ni vrtec in iz njega i2StOpajo v vrtcu v Pesnici sko21 garderobo′ kler

bodo vstopali otroci ll starostnega obdobla, v vrtcu v Pernici pa sko2i Stranski vhod za



zaposlene. Ob vstopu si razku:ijo roke z razku:ilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v prostore
vrtca mora.io vsi zaposleni nositi zaiditne maske. Zadetne kolidine zaS6itne opreme za zaposlene
priskrbi zavod.

,l

Otro5ki le2alniki so razporeieni na najvedji moini razdalji. V razdalji 1,5 -2m (razdalja od ust do
ust). Vsak otrok uporablja vedno isti leialnik.

: .]:

Strokovne delavke poskrbijo, da ne prihaja do me5anja otrok iz razlidnih skupin v toaletnih
prostorih.
Vsi sanitarni prostori so povsod opremljeni z dovolj mila in papirnatih brisai.

Poteka v treh fazah: priprava, menjava in diSdenje. Menjava plenic poteka z rokavicami za

enkratno uporabo. Strokovna delavka, ki menja plenico si umije in razkuii roke trikrat: preden

zadne, po menjavi plenice in po diSienju in dezinfekciji previjalne mize.

Umazana obladila otroka odlozi v plastidno vreio, ki io lesno zaveie in namesti na mesto, kjer

se je otroci ne morejo dotikati in jo pri predali otroka dnevno izroai stariem.
V dasu veikrat dnevno disti in razkuiuje vse povriine, ki so bile stiku z izlodki

otroka. Ob tem strokovna delavka nosi rokavice za enkratno uporabo. Po odstranjevanju rokavic

si razkuZi roke.

Strokovne delavke si redno umivajo roke. Otroke opozar.jajo na medsebojno razdaljo, ki ie
priporoaena v zapisanih navodilih Nl.lZ.

Otroci ne prinaiajo igraa in knjig od doma. lgrade ()ninice(, dude) in podobno shranijo
strokovne delavke za posameznega otroka, za das med spanjem.
V vzgojnih skupinah strokovne delavke oblikujejo kotiake, kjer so na voljo nestruklurlrani
materiali in didaktidnimi materaali, ki se pogosto men]ajo. Skupne igrade se ne delijo med

vzgojnimi skupinami, dokler niso ustrezno razkuiene. Uporabljajo se samo igraie, ki jih je
mogoae razku:evaii.

Skula se naartovati dim ved dejavnosti na prostem. Uporabljajo se terase igralnic{ do izteka

sanacljskih del so trenutno zaradi pravil o varnosti, neuporabne). Otroci posameznih oddelkov

T



so zunaj ob razlidnih urah, da se omeji Stevilo otrok, ki so hkrati zunaj in se jim omogodi ved
gibanja. Ob bivanju na prostem se upoiteva pravila o varnosti otrok. V dasu zaiasnih ukrepov
za zmanjsanje tveganja okuibe in Sirjenja okuibe z virusom covid-19 se otrokom omogoai aim
ved bivanja na prostem.

,:;.! , i :,, i1: r r,r

V umivalnicah je otrokom in strokovnim delavcem na voljo milo, papirnate brisa6e, razkuiilo (za

strokovne delavce). Strokovne delavke pomagajo in usmerjajo otroke pri umivanju rok, iim
demonstrirajo ustrezni postopek umivanja rok.

Strokovne delavke demonstrirajo otrokom pravilno higieno kihanja in ka!lja.
Strokovne delavke skrbijo za ustrezno razdaljo med otroki v skupini od 1.5 do 2 metra, ter za

ustrezno razdaljo med sodelavci. Strokovne delavke vedkrat dnevno razkuZijo in otistijo
povrsine, ki se jih otroca pogosto dotikajo (mize. stoli, kljuke, rodaji, strani!ia, umivalniki, itd.).
Strokovne delavke vrtca pred odpiranjem vrtca temeljito prezraaijo prostore.

- i ,r'i,-.r:;.: rr.j: i- , i , i I I , 
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Zradenje poteka pol ure pred prihodom otrok v vrtec in pol ure po odhodu otrok iz vrtca. Prav
tako poteka temeljito zraden]e prostorov med obratovalnim dasom vrtca, kadar otroci niso
prisotni v igralnici oz. skupnih prostorih.

Otroci v oddelkih sedijo na toano dolodenih stolih- Med seboj se na stolih ne izmenjujejo.
SedeZna red se mora ohranjati ves das trajanja ukrepov, strokovne delavke otrok ne presedajo.
Strokovne delavke otroke opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.

Osebje v kuhinji je seznanjeno s posebnim delovnim reiimom, planom dildenja za povriine in
prostore v obdobju epidemije COVID-1g. Ravnanje z iivili poteka skladno z sistemom HACCP.

Jedilniki so lahko enostavnejii. Malice so pripravl.iene enoporcijsko, tako da v igralnicah razen
razdelitve ni potrebnih dodatnih dejavnosti (npr. mazan.ja namaza na kruh).Osebje v kuhinji
obvezno nosi zaiditne maske. Delovna obladila je potrebno zamenjati vsak dan, ki se jih nato
opere pri temperaturi najmanj 60 "C. Obveznoje redno umivanje rok, redno diSdenje povriin in
pultov in ohranjanje medosebne razdalje vsaj 1,5 -2 metra.
Preden jed oz. iivilo zapusti kuhinjo, ga kuharsko osebje pred morebitno kontaminacijo zaidati
s folijo, pokrovom ali pokrovko. Obroki so dostavljeni v igralnico tako, da je dim manj stika z

osebjem izven skupine- Kuharica, kl dela v razdelilni kuhinji, vozidek s hrano ob dogovorjeni uri,
v aasu predvidenem za obroke otrok pusti pred igralnico in ga po opravljenem prehranjevanju
odpelje nazaj v kuhinjo. Preden strokovna delavka hrano razdeli otrokom, si razkuii roke in
roiaj vozitka.
Otroci dobijo hrano pripravljeno tako, da jim je potrebno dim manj pomagati. Otrokom
se onemogodi, da sami posegajo po iivilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem
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in po njem naj si strokovne delavke in otroci umijejo roke. Strokovna delavka si mora, preden
pomaga drugemu otroku pri hran]enju, umit ali razkuiiti roke. Ker ne more vzdrievati
medosebne razdalje, na.l se po mo:nosti izogiba poloiaju, kler sta oba obraza v isti vi5ini.
easovni reiim in organizacila vseh ponujenih obrokov se prllagodi vzgo.jno izobraievalnemu
procesu ter r/vajanjJ higrenskega reZrma.

Po vsakem zakljudenem delovniku osebje v kuhinji poskrbi, da se vse deloyne povriine, pribor
in orodle razkuii. Prav tako se razkuZijo vse transportne posode. Pred odpiranjem vrtca se

preverijo ln obnovijo zaloge:ivil v kuhinjah, preveri in
ponovno se vzpostavi dobava iivil.
Oseb.je v kuhin.ji se, de je to mogoie, razdeli v dve skupini - izmeni, ki naj se med sebo.l ne

kriiata.

Vrtec zagotavlja, da so prostori v vrtcih temeljito oiiideni z obidajnimi sredstvi, ki jih sicer
uporablja za aiSaenje, pred ponovnim prihodom otrok v vrtec.

Nadalje vrtec zagotavlja, da tekom bivanla otrok v vrtcu poteka redno diSaenje in razkuzevanle
povrsin. Po prenehanju bivanja otrok v vrtcu aistilke izvedejo temelJito disaenje vseh prostorov
v stalni uporabi z razkuievan.jem miz, stolov, kl.luk, ograj, dr)al in drugih povr5in, ki se jih otroci
in zaposleni dotikajo. Povriine, ki se jih dotikamo pogosteie, kot npr. kljuk, ogral, drZal, stikal,
potezne vrvice v toaletnih prostorih itd, se razkuzujejo najmanj 5x dnevno. V prostorih, ki niso

v stalni uporabi, se razkuievanje tovrstnih povriin opravi enkrat dnevno, po obratovalnem iasu
v rtca.

aistilke praznijo koie za smeti 2x dnevno.

iistilke imajo zagotovljeno zadostno koliaino ustreznih razkuiil in osebne varovalne opreme.

.'...,

Za zaposlene velja pravilo - upoitevanje medsebojne razdalje l-,5 - 2,0m; v kolikor le te ne

morelo zagotavljati je obvezno noienje zaiditnih mask. V skupnih prostorih - kabinetih se

zaposleni izogibalo soaasni uporabi prostora tako, da sklenejo dogovor o tem, kdo bo kdal

upora blja I kabinet.

Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoitujejo socialno

dista nco.

Zaposleni sestankujelo v 7ivo, upoiteva1oa medsebojno razdaljo 1,5m - 2,0m, sestankujeJo

lahko tudi s pomoajo spletnih orodij.
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Ta Pravila ie Sprelel ravnateり  OS PeSnica Pravila prに nejo veuati 23 8 2021 Veり ajO in

uporablia10 Se do preklica upoStevnega pravnega akta′  ki ureja te vsebine ali do sprelema

nOvega pravnega akta′ ki razveり avtta tiste′ ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov′ na
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