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ODPRTJE VRTCA 
 

 

Spoštovani starši! 

 

v torek, 26. 1. 2021, ponovno odpiramo vrata našega vrtca. Kot ste že seznanjeni, še vedno veljajo 

posebni ukrepi, ki jih moramo spoštovati. 

 

Z namenom, da bo življenje in bivanje v vrtcu varno in še zmeraj prijetno, vam posredujemo navodila.  

 

Vljudno Vas naprošamo, da si dobro preberete spodnja navodila in jih dosledno upoštevate. Samo tako 

bomo poskrbeli za varnost vaših otrok, njihovo dobro počutje in zdravje. 

 

Ob vstopu v vrtec: 

o Obvezna uporaba maske (odrasli). 

o Skupini imata svoji garderobi (sledite slikovnim aplikacijam). 

o Obvezno razkuževanje rok (odrasli). 

o Obvezno upoštevanje varnostne razdalje ( 1,5 – 2 m). 

o V garderobi sta istočasno lahko največ dve odrasli osebi. 

o Sprejem in oddajanje otroka je pri vratih garderobe (gibanje po drugih prostorih vrtca ni 

dovoljeno). 

o Prosim, da upoštevate čas prihoda in odhoda otroka, ki ste ga zabeležili na prijavnici. 

o Vrtec bo v času od 8.00 do 13.30 zaklenjen. V kolikor boste prišli po otroka v tem času, vas 

prosimo, da nas pokličete na telefonsko številko 02 80 33 490. 

o V vrtec lahko otroci prinesejo le igrače, ki jih nujno potrebujejo za počitek. Prosimo vas, da 

ljubkovalno igračo operete in jo zapakirate v vrečko ter jo skupaj z otrokom predate 

vzgojitelju/vzgojiteljici. Ta igrača bo potem 14 dni ostala v vrtcu. Prehajanje igrač  med domom 

in vrtcem žal ni dovoljeno. Enako velja tudi za dude in stekleničke. Za higieno ljubkovalnih igrač, 

dud in stekleničk bomo poskrbeli v vrtcu. 

o V vrtec NE PRINAŠAMO ničesar drugega. 

 

Verjamemo, da bomo skupnimi močmi in dobro voljo uspeli ponovno vzpostaviti ustaljen ritem 

življenja in bivanja otrok v našem vrtcu. 

Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo potrpežljivost in razumevanje.  

Želimo vam vse dobro. 
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