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PROTOKOL ZA PRIHAJANJE IN ODHAJANJE OTROK IN ODRASLIH 

V VRTEC IN IZ VRTCA 

 

Vhodi in izhodi v vrtec so jasno označeni. Vhod v stari del vrtca v OE Prevoje je ob 

upravi vrtca, izhod iz vrtca pa pred kuhinjo. V novem delu vrtca OE Prevoje in OE 

Krašnja ločenega vhoda in izhoda ne moremo zagotoviti, zato je spoštovanje protokola 

še toliko bolj pomembno. 

 

Ob vstopu v prostore vrtca mora imeti vsaka odrasla oseba masko čez nos in usta. Vsak 

odrasli si mora ob vstopu v vrtec razkužiti roke. Stojala z razkužili z dozirnikom so 

nameščena pred vstopom v vrtec.  

 

V garderobi starši otroka preobujejo in oblečejo ter ga odpeljejo do igralnice. Pri 

oddaji oz. sprejemu otrok se starši ne zadržujejo v prostorih vrtca. Vsa komunikacija 

s strokovno delavko poteka po telefonu, elektronski pošti. Otroci si morajo umiti roke 

z milom in vodo ob vstopu v igralnico. Razkužila otroci ne uporabljajo.  

 

Po vrtcu so označene smeri gibanja ter oznake za medsebojno razdaljo (1,5 m). 

Starši morajo vzdrževati potrebno razdaljo 1,5 – 2,0 m do vseh oseb. 

 

Starši otroke pripeljejo v vrtec do 8. ure (pred zajtrkom) zaradi zagotavljanja 

strogih higienskih ukrepov pri prevozu hrane v igralnico. 

 

V vrtec ni dovoljeno prinašati igrač in hrane. S seboj naj ima otrok v nahrbtniku 

copate, rezervna oblačila in plastično vrečko za umazana in morda mokra oblačila.  

 

Priporočljivo je, da otroka v vrtec in domov vodi le ena odrasla oseba iz istega 

gospodinjstva. 

 

V primeru, da otrok zboli, ostane doma. Starši javijo razlog odsotnosti strokovni 

delavki ali na upravo do 8. ure zjutraj. 

 

 

Nika Urh, organizatorka prehrane in ZHR 
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