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Pesnica pri Mariboru 44,221-t Pesnica pri Mariboru

Dopolnitev pravil ravnanja v VRTCU PESNICA in v VRTCU

PERNICA v dasu

zadasnih ukrepov za zmanjianje tveganja okuZbe in 5irjenja

okuZbe z virusom COVID-19-od 3. 1. 2022 naprej

(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 dinamiden 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 spremin.jal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve
same terjih objavljal na spletni stranivrtca oz.5ole.

2. PODLAGA ZA SPREIEM PRAVIL

2.1 Pravna pod laga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

Odlok o doloこ itvi zaこasnih pogojev za izvajanie delavnosti v vzgOji in izobrattevanju ter

visokem もolstvu_Ur ist RS′  ζt 00727-33/2021_z dne 27 8 2021, Ur list RS′  ζt
170/2021′ zdne l1 9 2021,Ur ist RS′ St 00725-90/2021′ zdne 27 10 2021

2.2 Druge podlage

Pravila in dopolnitev pravil so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:
okroinice Mlz5 5t. 6030-1/2027/68 z dne ll . 8.2071,
okroZn ice M lzs 5t. 6030-1/2021, / 69 z dne 20. 8. 2o2I,
okroinice MlZ5 : 503G1/2027/70z dne 23.8.2021,
okroinice M lZ5: 6030-1/2021-/77 z dne 4. 9. 2021,

okroinice M lZ5 : 6030-1/2021/80, z dne L3. 9. 2021,
okroinice M lZ5: 6030-U2021, /93, z dne 28. 70. 2021
okroinice M lZ5: 6030-U202L196, z dne 6. Lt.2021,
o kroZn ice MIZS : 6030 -2 / 202U 26, z dne 26. 1,7. 2027,
okroinice MlZ5: 6030-U202]./1O3, z dne 24.72.2021,,
okroin ice M lZ5: 6030-U202I/ 104, z dne 3I. 12. 2021,,

priporodil za nadrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraieva lnega dela v vrtcu-MlZ5 z dne
'77.8.2021,
aktualnih higienskih priporotil NIJZ: https://www. n ijzs.si/sllvzgoja-in-izobrazeva nje-v-

solskem/studijskem letu-2021/2022, ki so dostopna na spletni strani NIJZ



3.∪ KREPiV PRIMERU PO」AVA OBOLEN」 A S SIMPTOMiCOV!D-19

3 1 DOPOLNITEV PRAVIL K TOCK19
Ukrepi v p●meru pOjavb obolenia s simptomi COVID-19

V Uradnem listu 5t. 206 z dne 29. 12. 202L je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za
prepredevanje Sirjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COV|Dlg (v
nadaljnjem besedilu: ZDUPSOP), ki prinaia dolodene novosti tudi na podrodju vzgoje in
izobraZeva nja.

Zatorej izpostavljamo pridobitev podatkov za odreditev karantene domu. Zelo pomembna je
dolodba 36. dlena ZDUPsOP, ki v prvem odstavku obvezuje starse oziroma zakonite zastopnike,
da morajo v primeru potrjene okuibe z virusom SARS CoV-2, najpozneje v 12 urah od potrditve
okuZbe o okuibi obvestiti vzgojno-izobraZeva ln i zavod.

V drugem odstavku 36. dlena je podana pravna podlaga za posredovanje podatkov, ki jih NIJZ
potrebuje od vzgojno-izobraTevaln ih zavodov zaradi ugotavljanja visoko tveganih stikov.
Odgovorna oseba v vzgojno-izobraZevalnem zavodu oziroma od njega pooblaiiena oseba v
primeru okuiene osebe z virusom SARS-CoV-2 opravi poizvedbo o visoko tveganlh stikih v
skladu z navodili NIJZ, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

5. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Dopolnitev je sprejel ravnatelj 05 Pesnica. Dopolnitev pravil pridne veljati 3. 1. 2022. Pravila in
dopolnite le-teh veljajo in se uporabljajo do preklica upo5tevnega pravnega akta, ki ureja te
vsebine ali do sprejema novela pravnega akta, ki razveljavlja tiste, ki 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
posamidno.

V dasu uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliiiinam, nastalim zaradi viSje sile, lahko
zadasno smiselno spremenijo Pravila hiSnega reda, katerih sprejem in sprememba 1e v
pristojnosti ravnatelja 5ole.

Kral in datum:

Pesnica pri Mariboru, 3. 1,. 2022 mag. Andi Brliqt ravnatell u5 Pesn rca


