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Dopolnitev pravil ravnanja v VRTCU PESNICA in v VRTCU

PERNICA v dasu

zadasnih ukrepov za zmanj5anje tveganja okuZbe in Sirjenja

okuZbe z virusom COVID-19_od22.2.2022 naprej

(v besedilu: Pravila)
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1. UVOD

Ta pravila sosprejeta z namenom, da se oilredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje
v dasu ukrepov v zvezi z epidemijo COVID - L9 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 drZavne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila,
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemioloske situacije v RS. Vrtec jih bo
dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve
same ter jih objavl.jal na spletni strani vrtca oz. iole.

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL

Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavり aio:

Odlok o doloこ it宙 zaё asnih pogolev za izvaianje delavnosti v vzgoli in iZObrattevanju ter

visokem うolstvu_Ur list RS′  St 00727-33/2021_2 dne 27 8 2021′  Ur. list RS′ 6t

170/2021,2dne l1 9 2021;Ur tist RS′ こt 00725-90/2021′ zdne 27 10 2021′ Ur List

RS′ ζt 2/2022′ 2dne 6 1 2022′ ′Ur List RS′ ζt 8/2022′ z dne 17 1 2022′

Odlok o izlemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzroこ iteりem
bolezni COVID-19(Uradni hst RS,ζ t 87/21,132/21′ 144/21′ 149/21,164/21,190/21′

200/21in 2/22)

Druge podlage

Pravila in dopoinitve pravilso sprejete tudi na podlagi navedenih sledeё ih dokumentov:

okro乏 nice MIZS ζt 6030-1/2021/68zdne 17 8 2021′

okrottnicaヽ11ZS st 6030-1/2021/69zdne20 8 2021′

okrottnica MiZζ : 6030-1/2021/70 z dne 23 8 2021′

okrottnica MIZも :6030-1/2021/77zdne 4 9 2021′

okrottnica MIZS:6030-1/2021/80′ zdne 13 9 2021′

okrottnica MIZS:6030-1/2021/93′ zdne 28 10 2021

okrottnica MIZS:6030-1/2021/96′ zdne 6 11 2021′

okrottnica MIZS:6030-2/2021/26,zdne 26 11 2021′

okrottnica MiZS:6030-1/2021/103′ zdne 24 12 2021,

okrottnica MlZS:6030-1/2021/104′ zdne31 12 2021,

okrottnica M ZS:6030-1/2022/2′ zdne 7.12022′

okrottnica M Zζ :60302/2022/11′ zdne 17 1 2022′

okrottnica MIZS:6030-1/2022/6,Z DNE22 2 2022′

p‖ poroёil za naё rtovanie in iZValanie vzgOinO― iZObrattevainega dela v vrtcu_MIZ`z dne

17 8 2021′

aktualnih higienskih p● poroё il N」 Z:https//www nttzs sソ sl/vzgola― n20braZevanie V

so skem/studttSkem― letu-2021/2022,ki so dostopna na spletnistrani NIJZ
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3. DOPOLNITEV K TO.KI 9 UKREPI V PRIMERU OBOLENJA Z COVID-19

Ukinitev napotitve v karanteno ob visoko rizidnih kontaktih Na podlagi Odloka o prenehanju
veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s

povzroditeljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, 5t. 21/221 )e ukinjena odreditev karantene
za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzroditeljem nalezljive bolezni Covid-19.

4.DOPOLNITE∨ K丁OCK1 6 1Z∨ A」 AN」 E ViZ DELA

4.1. lzvalanje Obogatitvenih d ejavnosti

Po dogovoru s predstavniki sveta stariev, bomo
Obogatitvenih dejavnosti, upoitevajod priporodila
prisotnost otrok pri obogatitvenih dejavnostih.

v manjSih skupinah prideli z izvedbo
NIJZ. Ob tem bomo sprotno beleiili

4.2 Delovanje organov vrtca in druge oblike zbiranja ljudi v vrtcih

V skladu s trenutno veljavnim odlokom je ukinjena tudi omejitev zbiranja ljudi, kar pomeni, da

se v prostorih vrtca lahko zbirajo ljudje pod pogojem, da uporabljajo zasditne maske. Tako lahko
organi vrtca delujejo >v iivo<, prav tako lahko vrtec izpelje sredanja s starsi, roditeljske sestanke

in govorilne ure.

5. SPREJEM, UPORABA, VEUAVNOST

Dopolnitev je sprejel ravnatelj OS Pesnica. Dopolnitev pravil priEne veljati 22. 2.2O22. Pravila
in dopolnite le-teh veljajo in se uporablja.jo do preklica upoStevnega pravnega akta, ki ureja te
vsebine ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tlste, ki so podlaga za sprejem
dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem,

ko so objavljene na spletni strani iole in vrtca, bodisi v sklopu popravljenih Pravil, bodisi
posamitno.

V dasu uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okolisdinam, nastalim zaradi visje sile, lahko

zaiasno smiselno spremenijo Pravila hiSnega reda, katerih sprejem in sprememba je v
pristojnosti ravnatelja 5ole.

Kraj in datu m:

Pesnica pri Mariboru,22. 2.

炒導釉
赳鯰


