
  

UKREPI ZA PREPREČEVANJE V VRTCU PIKAPOLONICA DOBROVNIK OD 

1.9.2020 

 

V vrtec lahko prihaja le zdrav otrok. 

Starši novincev s sabo prinesejo podpisano izjavo o zdravju otroka 
in zdravniško potrdilo osebnega pediatra, da je otrok zdrav za vstop 
v vrtec. 

Starše novincev sprejemamo na terasi vrtca. Otroka se uvaja po 
potrebi več dni, vendar ne več kot en teden.  
Ostali starši otroka predajo vzgojitelj/ici pri vhodu v vrtec.  
Vzgojitelj/ica  prevzame otroka v zaščitni maski. 

Otrok ne prinaša  igrače od doma.  

Otrok prinese svojo ninico in dudo za počitek v posebni vrečki, 
katera počaka do počitka v osebnem predalu otroka. 

Ob prihodu si otrok s pomočjo vzgojitelja temeljito umije roke z 
milom in gre v svoj oddelek. 
Vzgojitelj/ica si temeljito umiva roke z milom in razkužuje roke 
večkrat dnevno. Posebej pri prihodu v službo in odhodu ter  pred 
previjanjem in po previjanju, takrat tudi nosi zaščitno masko. 
Masko nosi tudi, kadar deli hrano otrokom. 

Vsak otrok ima svoj stalni ležalnik. 

Večkrat dnevno se vrši prezračevanje prostorov. 

Večkrat dnevno se razkužijo mize in kljuke na vratih. 
Ponujene so igrače, ki so pralne in nestrukturiran material, ki se po 
uporabi vrže v koš. 

Otroci so tekom dneva čim več zadržujejo na terasi in na dvorišču. 

Kadar otrok dobi vročino v vrtcu ali se pojavijo znaki, kot je 
bruhanje, večkratna driska, slabost se pokliče starša po telefonu in 
otroka izolira v posebni prostor. 



 

        2020.9.1-től A  MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSA 

 

 

Az óvodát egészséges gyermek látogathatja. 

Aa óvodába való belépés előtt a szülő nyílatkozatot ír alá a 
gyermeke egészségére vonatkozóan. 

Az ujoncok szüleit a teraszon fogadjuk gyermekeikkel. 

A többi szülő a gyermekét a bejárati ajtóban adja át az óvoda 
pedagógusnak. 

A gyermek nem hozhat hazuról játékot az óvodába. 

A gyermek apró eszközeit alváshoz külön táraljuk a gyermek kis 
fiókjába. 

Jövetelkor a gyermek kezét szapannal megmossa. 

A pedagógus jövetelkor és a nap folyamán többször szapannal 
kezet mos és fertőtlenitti kezeit. 

A pedagagógus védő maszkot hord a szülőkkel való találkozáskor és 
az étel osztásakor. 

A termet naponta töbször szellőztetni kell. 

A játszáshoz  mosható játékokat használunk. 

A nap folyamán többször fertőtlenítve vannak az asztalok és az ajtó 
kilincsek. 

Minden gyermeknek állandós nyugvó ágya van. 

Nap folyamán a gyermekek többet tartózkodnak a teraszon és az 
udvaron. 

Ha a gyermek lázt kap vagy más betegségi tünetei lesznek, 
értesitjük a szülőket, hogy jöjjenek gyermekükért. 

Az óvodában megbetegedett gyermeket elkülönitjük a csoportból 
és a szülőket értesítjük. 

 


