
                                                          
 

                                                                                                      

Osnovna šola Mežica-enota Vrtec Mežica 

UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 

Datum: 11. 2. 2021 

Virus je še vedno prisoten in vsi smo odgovorni, da preprečimo širjenje. Glede na 

ukrepe vlade in priporočila NIJZ, 11. 2. 2021,  posodabljamo ukrepe za zajezitev le tega.  

1. Obvezno je razkuževanje rok pred ali takoj po vstopu v vrtec. 

2. V vrtcu je OBVEZNA uporaba mask za vse zaposlene, razen pri neposrednem 

delu z otroki svoje skupine oziroma »mehurčka«! 

3. Obvezna je uporaba maske tudi pri komunikaciji s starši in menjavah strokovnih 

delavk v »mehurčkih« 

4. Na prostem je obvezna uporaba mask, če se ne izjava neposredno delo z otroki, 

če ni možno zagotoviti socialne distance in pri komunikaciji »izven mehurčka«. 

5. Za starše je obvezno razkuževanje in uporaba mask v prostorih vrtca. Ob 

neupoštevanju le teh so odgovorni vsi delavci, da jih na to opozorijo. 

6. Strokovne delavke poskrbite, da starši čimprej in s čim manj stiki zapustijo 

prostore vrtca tako, da otroke čimprej, če je možno že v garderobi prevzamete. 

7. Pred vstopom v igralnico je za zaposlene obvezno umivanje in razkuževanje rok, 

za otroke pa temeljito umivanje rok. 

8. Vrtec je od 8.30 do 12.00 zaklenjen. Ob 8.45 poteka razkuževanje stičnih točk 

(stikala, kljuke, omarice otrok, klopi, tla v garderobi), zračenje hodnikov ter 

pobiranje smeti v umivalnicah (zaradi brisanja rok pri umivanju). 

9. V vrtec dobavitelji vstopajo le če je to nujno, z masko in obveznim 

razkuževanjem. Pri komunikaciji z dobavitelji zaposleni uporabljajo maske.  

10. Zunanji odjemalci hrane v vrtec ne vstopajo ampak kosilo prejmejo pred vrati 

kuhinje, pri čemer tako odjemalci kot kuharice uporabljajo maske. 

11. Obvezna je dnevna menjava krp za brisanje površin v igralnici ter razkuževanje 

miz, kljuk ter odlagalnih površin. 

12. Za razkuževanje skupnih prostorov in sanitarijev skrbi čistilka. 

13. Po vsaki uporabi WC-ja za zapsolene, ga strokovna delavka razkuži. 

14. Za razkuževanje miz, kljuk, odlagalnih površin v igralnici sta v dopoldanskem 

času odgovorni strokovni delavki. 

15. Tehnično osebje v igralnice ne vstopa. Vozički se dostavijo pred obrokom do 

igralnic, po obrokih jih strokovne delavke odpeljejo do kuhinje. 

16. Dodatek k ukrepom je izdan na podlagi epidemiološke slike, tedenskega 

testiranja zaposlenih in veljavnih odlokov ter priporočil NIJZ-ja. 

 

Pomočnica ravnatelja vrtca pri OŠ:                                              Ravnatelj:  

Romana Šepul, mag.                                                                        dr. Janko Plešnik 


