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OKROŽNICA – Pojasnila o sprejetih ukrepih za zmanjšanje
tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
mediji nas dnevno seznanjajo s stanjem razširjenosti virusa SARS-CoV-2 in podatki, ki
kažejo na slabšanje epidemiološke slike. Zato se sprejemajo vedno novi, strožji ukrepi
za zajezitev širjenja okužb, ki veljajo na splošno za vse prebivalce in ukrepi, ki se
nanašajo na posamezna področja, kar za nas pomeni, posebni ukrepi na področju
vzgoje in izobraževanja.
Ker so posamezni vrtci in Skupnost vrtcev Slovenije na nas v tem tednu naslovili kar
nekaj vprašanj, ki se tičejo posameznih ukrepov iz različnih odlokov, vam v
nadaljevanju pošiljamo nekaj pojasnil:

1. Organiziranje sej posameznih organov vrtca (svet zavoda, svet staršev, ...)
Odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi v RS ter prepovedi
prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Ur.l.RS, št. 138/20), ki
je začel veljati 9. oktobra 2020 in sprememba tega odloka (Ur.l.RS, št. 143/20), ki je
začela veljati 15. 10. 2020, določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot 10
ljudi (2. člen). Zbiranje več kot 10 ljudi je dovoljeno samo, če se zagotovi spoštovanje
vseh sprejetih navodil in priporočil NIJZ.
Izjema, za katero odlok ne velja, je tudi dejavnost zagotavljanja javne službe, kar v
primeru vrtcev pomeni izvajanje programov za predšolske otroke v oddelkih. Delo
v oddelkih vrtcev torej teče normalno, ne glede na število otrok v oddelkih, ki se ne
omejuje z navedenim odlokom.

Se pa z odlokom omejuje vse druge dejavnosti v vrtcu, med katere sodijo tudi seje
organov javnega vrtca. Predstavnica NIJZ, dr. Polonca Truden Dobrin je v ponedeljek,
12. oktobra 2020 v video predstavitvi večkrat pojasnila razloge, zaradi katerih je v tem
trenutku zelo pomembno dosledno spoštovanje vseh ukrepov, s katerimi bi čim bolj
omejili širjenje korona virusa. Zato je tudi opozorila na že znano stališče NIJZ, da
potekajo vse aktivnosti, ki niso vzgojno-izobraževalni proces na daljavo, preko
video konferenc.
Če navedemo primer: vrtec seje sveta staršev ne more opraviti na daljavo. Sejo lahko
skliče le z največ 10. prisotnimi predstavniki staršev. Sklic seje z večjim številom
prisotnih je v nasprotju z odlokom. Seveda pa seja lahko poteka kot dopisna seja.

2. Obvezna uporaba maske
Obvezno uporabo maske v tem trenutku ureja Odlok o dopolnitvah in spremembi
Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2 (Ur.l.RS, št 143/20), ki je bil objavljen 15. 10. 2020 in je začel veljati
danes, 16. oktobra 2020.
Odlok določa, da je obvezno nošenje zaščitne maske na odprtih javnih krajih oziroma
prostorih v vseh statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14. dneh
presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče obarvana regija). Uradne podatke o stanju
okuženosti objavlja NIJZ, najmanj 1-krat tedensko na spletni strani ali v Uradnem listu
RS.
Izjeme od obveznosti nošenja maske na odprtih javnih krajih opredeljuje 2. člen. Med
izjemami so med drugim navedeni otroci do dopolnjenega 6. leta starosti ter vzgojitelji
predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev pri opravljanju
neposrednega dela z otroki. To pomeni, da otrokom do 6. leta ni potrebno nositi
maske, niti v notranjih prostorih niti zunaj. Vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji
predšolskih otrok - pomočniki vzgojiteljev mask ne nosijo, kadar opravljajo neposredno
delo z otroki v oddelkih, v vseh drugih okoliščinah pa v notranjih prostorih maske nosijo
in upoštevajo varnostno razdaljo. Primer: na sprehodih v regiji, ki je obarvana rdeče,
imajo strokovni delavci maske, otroci so brez njih.
Prav tako morajo ves čas masko nositi tudi starši, ko otroka pripeljejo in odpeljejo iz
vrtca.
3. Začasna omejitev gibanja ljudi
Prav tako je začel včeraj, 15. 10. 2020, veljati tudi Odlok o začasni delni omejitvi
gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l.RS, št. 143/20).
Omenjeni odlok se nanaša na prebivalce statističnih regij, ki so obarvane rdeče. Odlok
pa se ne uporablja oziroma dovoljuje gibanje in prehajanje ob upoštevanju priporočil
NIJZ:
 Za izvajalce dejavnosti javnih služb, kar pomeni, da starši otroke lahko pripeljejo v
vrtec ne glede na obarvanost regije,
 Prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, kar pomeni, da se zaposleni v
vrtcu lahko gibljejo na relaciji od kraja bivanja do kraja zaposlitve, ne glede na
obarvanost regije.

4. Praksa dijakov in študentov v vrtcih
Vrtci imajo s srednjimi šolami, ki izvajajo programe predšolske vzgoje za opravljanje
prakse sklenjene pogodbe. Ker so epidemiološke razmere v različnih okoljih različne,
lahko prihaja do situacij, ko se ravnatelji iz previdnostnih razlogov odločijo, da prakse
ne bodo dopustili. V teh primerih menimo, da se morata vrtec in šola dogovoriti, kako
bosta obveznosti iz pogodbe izvedla na drugačen način, npr. nekateri vrtci so se s
srednjimi šolami dogovorili, da se praksa dijakov ne izvaja vsak teden po en dan,
temveč strnjeno v enem tednu. Prav tako so se nekateri vrtci s srednjimi šolami
dogovorili o odgovornosti za zdravstveno stanje dijakov, ki jo prevzame srednja šola, ki
dijaka pošlje v vrtec na prakso.

5. Druge informacije


Državni Zbor RS je včeraj, dne 15. 10. 2020 sprejel že peti interventni zakon, tokrat
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19. Zakon prinaša
kar nekaj določb, ki so pomembne tudi za vrtce. Takoj, ko bo zakon objavljen v
Uradnem listu RS, vam bomo z okrožnico podrobneje pojasnili vse predvidene
novosti.



Glede na poslabšane epidemiološke razmere je Vlada RS včeraj sprejela nove
ukrepe, ki jih je predstavila javnosti. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je včeraj na
novinarski konferenci javnost obvestila o dodatnih ukrepih, ki bodo od ponedeljka,
19. oktobra 2020 dalje, veljali v šolah. Izrecno je navedla, da za vrtce ni
predvidenih nobenih sprememb. To pomeni, da vrtci do nadaljnjega izvajajo
programe za predšolske otroke ob smiselni uporabi modela B, ki ga opredeljuje
priročnik Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s
Covid-19. Vsa pojasnila smo vam posredovali v naši okrožnici št. 6030-2/2020/22 z
dne 25. 8. 2020.



Morebiten vpliv novih strožjih ukrepov na druge vidike dela v vrtcu bomo pojasnili
takoj, ko bo odlok objavljen v uradnem listu in ga bomo lahko temeljito proučili.

Lepo pozdravljeni.
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