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Dopolnitev pravil ravnanja v VRTCU PESNICA in v VRTCU

PERNICA v dasu

zadasnih ukrepov za zmanjSanje tveganja okuibe in Sirjenja

okuZbe z virusom COVID-19.

(v besedilu: Pravila)
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1. UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje
v dasu ukrepov v zvezi z epidemijo COVID - 19 v vrtcu Pesnica in v vrtcu Pernica pri 05 Pesnica.

Ta pravila predstavljajo dinamiien in ne statiden dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na

dejansko situacijo, glede na driavne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila,
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiolo5ke situacije v RS. Vrtec.jih bo
dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve
same terjih objavljal na spletni strani vrtca oz.5ole.

2. PODLAGA ZA SPREIEM PRAVIL

2.L Pravna pod laga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

- Odlok o doloditvi zadasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobra:evanju ter
visokem lolstvu_Ur. list RS, !t. OO727-3312021_z dne20.8.2021.

2.2 Druge pod lage

Pravila in dopolnitev pravil so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:
- okroinice Mtzs 5t. 6030-1/202L168 z dne 17 . 8.202L,
- okroznice Mtzs 5t. 6030-1/2027/69 z dne 20. 8.2O2t,
- okroinice MIZS : 6030-1/2021,/7 O z dne 23.8.2021,,

- priporodil za nadrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraZevalnega dela v vrtcu_MlZ5 z dne
t7.8.202L,

- aktualnih higienskih priporoEil NIJZ: https://www. n ijzs.si/sl/vzgoja-in-izob razevanje-v-

solskem/stud ijsk em-lelu-2O2112022, ki so dostopna na spletni strani NIJZ



3.ZACASNI∪ KREPIZA ZMAN」 SAN」 E TVEGAN」 A OKUZBEIN

5rRrruR or<uZar z vrRUSoM cOvto-rs

3.1 DOPOLNITEV PRAVIL f fOCft 8.1 Prihod v vrtec in odhod iz vrtca

Otroke bomo v vrtcu sprejemali od 5.45 do 9.00 ure v vrtcu v Pernici in od 5.45 do 9.00 v vrtcu

v Pesnici. Ob 9.00 se vrata obeh enot vrtca zaklenejo. Starii otroka pripeljejo v garderobo, ki je
predvidena za oddelek v katerega je otrok vkljuden, pri tem je obvezno razkuievanje rok

odraslih oseb, prav tako je pri osebi, ki otroka pripelje v vrtec obvezno no5enje za5ditne maske.

Starii nato otroka pospremijo do oddelka, v katerega je otrok vkljuten. Strokovna delavka,

otroka prevzame na vratih oddelka v katerega je otrok vkljuden, z uporabo zalditne make, v

kolikorje razdalja manjSa od 1,5m oz. 2m. Starii naj pred objektom vrtca vzdr)ujejo potrebno

razdaljo (1,5 - 2m), prav tako vzdriujejo taklno razdaljo do strokovne delavke, drugih otrok in
starSev, de prihajajo v vrtec hkrati.

Starii znova upoitevajod pravila, prevzamejo otroka v popoldanskem dasu na vratih oddelka v

katerega je otrok dodeljen. Vrtec se odklene ob 13.30.

Zjutrai zdruiulemo oddelke 1. starostnega obdobja in oddelke 2. starostnega obdobja, ob tem
vodimo evidenco prisotnih otrok oddelku, beleiimo ure prihoda in ure odhoda otrok iz vrtca.

Zaposleni vstopajo v matidni vrtec in iz njega izstopajo v vrtcu v Pesnici skozi garderobo, kjer

bodo vstopali otroci ll. starostnega obdob.ia, v vrtcu v Pernici pa skozi stranski vhod za

zaposlene. Ob vstopu si razkuiijo roke z razkuiilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v prostore

vrtca morajo vsi zaposleni nositi zaiditne maske. Zadetne kolidine zaiditne opreme za zaposlene

priskrbi zavod.

4. SPREJEM, UPORABA, VELIAVNOST

Dopolnitev je sprejel ravnatelj 05 Pesnica. Dopolnitev pravil pridne veljati 1. 9. 2021. Pravila in

dopolnite le-teh veljajo in se uporabljajo do preklica upoltevnega pravnega akta, ki ureja te

vsebine ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste, kl so podlaga za sprejem

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, bodisi

posami6no.

V dasu uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliSdinam, nastalim zaradi viSje sile, lahko

zadasno smiselno spremenijo Pravila hiSnega reda, katerih sprejem in sprememba je v
pristojnosti ravnatelja iole-

Kraj in datum:

Pesnica pri Mariboru, L.9. 2O2l Andi Brlif, ravnatelj 05 Pesnica




