OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
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1262 DOL PRI LJUBLJANI
telefon: 01 564 70 67, faks: 01 564 73 07, E-naslov: osjm.dol@guest.arnes.si

Datum: 12.1.2022
Spoštovani starši!
Ker se v zadnjem času ponovno soočamo s številnimi novimi okužbami s SARS-CoV-2, vam
posredujemo prenovljen PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU OKUŽBE.
PRAVNA PODLAGA:
Za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih veljajo tudi naslednje pravne podlage: Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
Covid-19 (Ur.l.RS, št. 174/21 z dne 6. 11. 2021 in 177/21 z dne 11. 11. 2021; v nadaljevanju:
odlok); - Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske politike, ki so potrebni za nemoteno
delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Ur.l.RS, št. 162/21) z dne 8. 10. 2021; - Sklep o
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja
v šolskem letu 2021/22 (Ur.l.RS, št. 138/21) (okrožnica MIZŠ 12.11.2021).
PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU OKUŽBE:
1. OKUŽBA V SKUPINI VRTCA
Vrtec v primeru pojava okužbe s SARS CoV-2 začasno zapre oddelek, ko prejme obvestilo,
da je pri zaposlenemu ali pri posameznemu otroku iz oddelka, ugotovljen pozitiven rezultat na
okužbo SARS CoV-2 s PCR metodo.
Ukrepanje v vrtcu teče v skladu z Navodili NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu
ali potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu. Več lahko preberete na naslednji
povezavi: navodilo_vodstvu_viz_v.6.pdf (nijz.si)
V primeru potrjene okužbe odrasle osebe, le-ta takoj zapusti vrtec; v primeru potrjene okužbe
otroka, ena od vzgojiteljic z otrokom počaka na starše v ločenem prostoru. Staši pridejo po
otroka v najkrajšem možnem času.
V kolikor gre za visoko rizičen stik, se takoj obvesti tudi starše ostalih otrok, da pridejo po
otroke v najkrajšem možnem času, otroci ostanejo v karanteni.
Podatke o otrocih na NIJZ posreduje vrtec, starši prejmejo obvestilo o karanteni na svoj mail
ali po pošti. Potrdilo NIJZ-ja starši posredujejo na upravo vrtca, na naslov:
mateja.amon@guest.arnes.si.
2. OKUŽBA V DOMAČEM OKOLJU
Postopek je podoben kot v primeru, da gre za okužbo v vrtcu, v primeru okužbe v domačem
okolju starši o tem obvestijo vzgojiteljico v skupini, ki jo obiskuje otrok. V e-asistentu
označijo odsotnost otroka, pod rubriko vzrok izostanka vpišejo karantena.
Starši vrtcu posredujejo potrdilo NIJZ-ja o karanteni, ki ga pošljejo na naslov:
mateja.amon@guest.arnes.si.
3. IZOLACIJA
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Če se pri otroku potrdi obolenje na Covid-19, starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s
strani izbranega zdravnika o izolaciji. Na potrdilu naj bo določen čas bolezni, torej čas,
ko otrok zaradi bolezni ne more obiskovati vrtca.
Na podlagi tega potrdila so starši oproščeni plačila vrtca. Starši potrdilo pošljejo na naslov:
mateja.amon@guest.arnes.si.
4. OPROSTITEV PLAČILA VRTCA
Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene (razlog za
karanteno ni pogojen), se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve
odsotnosti otroka (podlaga je 102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).
Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o
karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu. V praksi prihaja do situacije, ko je odločba
o karanteni izdana z zamudo, tako da je v obdobju, ki ga navaja karantena, otrok bil dejansko
v vrtcu še vedno prisoten kakšen dan. Pri priznavanju oprostitve plačila staršev zaradi
karantene otroka upoštevamo dejanske dneve odsotnosti otroka iz vrtca in ne celotnega
obdobja karantene, kot izhaja iz odločbe (MIZŠ 12.11.2021).
Kot že omenjeno, so starši tudi v primeru izolacije oproščeni plačila vrtca, če posredujejo
ustrezno potrdilo zdravnika.
5. PREVENTIVNI UKREPI
Zaradi povečanega števila okužb v populaciji predšolskih otrok in glede na usmeritve MIZŠ v
vrtcih upoštevamo sistem »mehurčkov«. To pomeni, da oddelek otrok deluje kot mehurček –
otroci različnih oddelkov se med seboj ne mešajo.
Če želimo ohraniti delovni čas vrtca nespremenjen, oddelke združujemo minimalno – na
začetku in koncu poslovnega časa vrtca. Pri tem pa dosledno poskrbimo za sledljivost, kateri
otroci so bili skupaj na posamezen dan. V primeru okužbe v oddelku bodo v karanteno
poslani vsi otroci, ki so bili skupaj na začetku ali na koncu poslovnega časa vrtca, če ocenimo,
da je bil njihov stik visoko tvegan.
Strokovni delavci zaradi odsotnosti svojih kolegov ne morejo upoštevati sistema
»mehurčkov«, ampak nadomeščajo odsotne v različnih skupinah.
V primeru odsotnosti večjega števila otrok in strokovnih delavcev v posamezni skupini (npr.
zaradi karantene) bomo za določen čas združili dve ali več skupin.
Še vedno v vseh oddelkih skrbimo za poostreno higieno rok (otroci si roke umivajo), odrasli
tudi razkužujemo. V igralnicah vzgojiteljice ne uporabljajo zaščitnih mask, uporabijo jih, ko
stopijo iz igralnice (na hodnik, avlo, v garderobo). Prav tako dnevno razkužujemo »kritična
mesta«.
Postopek uporabe mask in razkuževanje rok naj dosledno upoštevajo tudi starši.
Predmete, igrače, dude, »ninice« otroci prinašajo v vrtec le v primeru, da jih otroci nujno
potrebujejo.
Naj ne bo odveč, če še enkrat opozorim, da v vrtec vozite le zdrave otroke.
Pripravila: Zdenka Peklaj, pomočnica ravnatelja

