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Ljubljana, 25.2.2020 

Opr. št.: 36/2020 

 

NAČRT za delo v vrtcu Hansa Christiana Andersena  

v času KORONA VIRUSA COVID 19 
 

 
1. NAMEN 
 
Namen načrta je zagotoviti normalen potek dela v vrtcu Hansa Christiana Andersena. Pravočasno načrtovanje omogoča pridobitev 
in upoštevanje potrebnih informacij za delo v kriznih razmerah. 

 
2. KOORDINACIJSKA SKUPINA 
 
Koordinacijska skupina je sestavljena z namenom povezovanja, dopolnjevanja načrta in koordinacijo aktivnosti v času pojava 
korona virusa. Koordinacijsko skupino vodi ravnateljica Tina Merčnik, oziroma ob njeni odsotnosti Meta Sebal, org. ZHR in 
prehrane.  
 
Enota Andersen:   Meta Nelc  
Enota Marjetica:  Andreja Žižek 
Enota Lastovica:  Katarina Zupan Stojanović 
Enota Krtek:  Tanja Zabret 
Enota Palčica:  Bor Brišar 
Enota Polžek:  Tina Uštar Logar 
 
Koordinacijska skupina se bo sestajala glede na situacijo obolelih. Zgoraj določene osebe po enotah bodo seznanjale strokovne 
delavke po lokacijah. V primeru izbruha korona virusa bomo obvestili naslednje institucije: 
 

 Ministrstvo za šolstvo, Masarykova 16, Ljubljana, ga. Olga Jukič 
 

 Občina Ljubljana – Oddelek za predšolsko vzgojo, Resljeva 18, Ljubljana, ga. Ana Potočnik 
 

 NIJZ, Trubarjeva ulica 
 
 

3. NAČRT UKREPANJA 
 
Za nemoteno in kontinuirano delo v vrtcu v času pojava korona virusa so nepogrešljivo vodstvo, strokovni delavci, kuharice, perice, 
šivilje in hišniki. Tudi brez sodelovanja čistilnega servisa ne bi šlo. 
Organizacijski in kadrovski načrt 
 

 Oddelke bomo združevali v okviru normativov. 
 

 Za nadzor in varnost otrok bodo v oddelkih tudi drugi zaposleni vrtca – uprava. 
 

 V primeru večje odsotnosti kuhinjskega osebja, se bo delo v kuhinjah združevalo ( kuhanje v eni kuhinji in razvoz hrane). 
 

 Čistilnemu servisu odredimo pogostejše čiščenje in razkuževanje. 
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 V primeru odsotnosti ravnateljice, pomočnic ravnateljice, svetovalne delavke in organizatorke prehrane in zdravstveno 
higienskega režima bo komunikacija potekala preko elektronske pošte in telefonov. 

 

 V primeru odsotnosti katerega od hišnikov bo prioriteta razvoz hrane in perila, ostalo delo bo počakalo. 
 

 Odsotnost  2 delavk v pralnici bomo reševali s podaljšanim delovnim časom tiste, ki bo še prisotna. 
 

 Če bo potrebno se bomo poslužili upokojenih delavk in študentov (seznam v tajništvu vrtca) 
 

Pri zagotavljanju normalnega vzgojno izobraževalnega dela ne smemo pozabiti na: 

 Varovanje in varnost otrok 

 Prehrana v vrtcu 

 Zagotavljanje čistoče 

 Zagotavljanje prevozov 

 Zagotavljanje čistega perila 
 
Zmanjšali ali prekinili bomo obogatitvene dejavnosti in bivanja izven vrtca (zimovanja, druga bivanja v naravi), ter obiske raznih 
predstav. 
 
Izvajale se bodo le dejavnosti po obveznem programu oziroma na lokacijah enot. 
 
Izvajanje predvidenih strokovnih izpopolnjevanj se za delavce v primeru odsotnosti delavcev ustrezno prilagodi. 
 
Delavce se bo dnevno razporejalo na delo po lokacijah glede na trenutno stanje prisotnih. 
 
Redno bomo beležili in dnevno spremljali število obolelih. Iz posameznih enot bodo telefonsko javljali Meti Sebal imena obolelih 
otrok in odraslih. Evidenca se vodi v tajništvu vrtca. 
 
 

4. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV 
 

a) Preventivni ukrepi 
 

 Zaposlene se seznani s preventivnimi ukrepi za preprečevanje in širjenje korona virusa (higiena rok, higiena kašlja) ter s 
svojim ravnanjem dajati dober vzgled otrokom.  

 Seznanitev otrok z ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa – šola kihanja in kašljanja. Slikovni prikaz umivanja rok 
smo namestili po vseh umivalnicah. 

 Seznanitev staršev z ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa preko naše spletne strani v pismu staršem.  
 

b) Operativni ukrepi 
 

 Vsi umivalniki morajo biti opremljeni s tekočim milom in papirnatimi brisačami v zadostni količini. 
 

 V umivalnice namestimo slikovni prikaz za opozorilo na umivanje rok. 
 

 Igralnice in ostale prostore pogosteje zračimo. 
 

 Za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistilna sredstva z večjo pogostostjo in razkuževanjem že 
očiščenih mest (kljuke, pipe, tipke na WC kotličkih, telefoni, mize) 

 

 Prepovedana uporaba plišastih igrač. 
 

 Delavci, ki zbolijo v vrtcu o tem obvestijo nadrejenega in organizacijsko vodjo in zapustijo delovno mesto. 
 

 Delavec, ki zboli doma obvesti nadrejenega, svojega zdravnika in ostane doma do konca bolezni. 
 

 O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom. 



3 

 

 

 Organizacijska vodja oz. uprava poskrbi za nadomeščanje. 
 

 Delavci, ki so bili v stiku z bolnim otrokom in niso zboleli, svoje delo opravljajo naprej, prav tako če niso zboleli in 
imajo bolnika doma. 

 

 Nosečnice se o tveganju za korona virus na delovnem mestu in nadaljnjih ukrepih posvetujejo z izbranim 
ginekologom. 

 

 V primeru,da strokovna delavka opazi bolezenske znake pri otroku, ga odpelje v poseben prostor (začasna izolirna 
soba in ga namesti na ležalnik, ter pokliče starše. Do prihoda staršev se otroka loči od ostalih otrok. Z otrokom ostane 
oseba, ki je v tistem trenutku prosta. 

 

 V prostoru so ustrezni pripomočki za zaščito in higieno bolnih otrok in delavcev. 
 

 Določeni prostori za izolacijo otroka po lokacija: 
Enota Andersen, Rašiška 7- čajna kuhinja 
Enota Marjetica, Bitenčeva 4 – pravljična soba 
Enota Lastovica, Derčeva 10 –  sejna soba 
Enota Palčica, Vodnikova 2 –  sejna soba 
Enota Krtek, Celovška 163  - kletni prostor 
Enota Polžek, Gotska 12 – garderoba (pred prihodom okuženega otroka se odstrani vsa oblačila in obutev 
ostalih otrok) 

 

 Če ima otrok  zelo visoko vročino nad 38,5 ºC strokovna delavka upošteva soglasje staršev o dajanju 
antipiretikov . 

 

 Po odhodu otroka se začasni izolirni prostor temeljito prezrači, preobleče ležalnik, počisti in razkuži (čistilni 
servis). 

 

 Delavka , ki je bila pri otroku uporablja zaščitno masko, po odhodu otroka pa si temeljito umije roke. 
 

 Otrok, ki ima koronavirus ne sme v vrtec 14 dni oziroma do ozdravitve. 
 
 
Za nemoteno delovanje dnevne rutine bomo poskrbeli tako, da bo pri odsotnosti do 50 % prisotnih otrok v skupini 1 strokovna 
delavka. Če bo odsotnost večja kot 50 % bomo skupine združevali. Na pomoč bomo poklicali upokojenke, študentke in delavke iz 
uprave. 
Podobno bomo urejali tudi v kuhinjah. Ko bo prisotnih manj kot polovica osebja, bomo tudi delo v kuhinji združevali in hrano 
razvažali. 
Prioriteta hišniškega dela bo razvoz hrane in perila. Vsa ostala dela bodo počakala. 
 
 

5. FINANČNA SREDSTVA OB POJAVU EPIDEMIJE 
 

 Zaradi nadomeščanja bolnih odsotnih delavcev predvidevamo povečane stroške plačila študentov in upokojencev iz 
postavke nadomeščanje do 50%. 

 

 Zaradi povečane porabe osnovnega higienskega pribora, zaščitnih  in preventivnih sredstev, pisarniškega materiala in 
storitev čistilnega servisa predvidevamo povečane stroške iz postavke materialni stroški do 40 %. 
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6. KOMUNIKACIJA IN OBVEŠČANJE 
 
Ob širjenju korona virusa zelo pogosto nastopi povečana zaskrbljenost in prisotnost strahu med zaposlenimi, zato informiranje 
poteka kontinuirano: 
 

 Seznanitev zaposlenih o bolezenskih znakih, preventivnih ukrepih in navodilih ob pojavu koronavirusa (delovni sestanki, 
strokovni zbor, spletna stran, strokovni aktivi, uprava, skupina za kakovost zdravja in prehrane, sprotno seznanjanje 
koordinacijske skupine). Predstavnice iz posameznih hiš bodo dnevno v navezi z OPZHR in ravnateljico ter sporočale 
število obolelih otrok in odraslih. Tako bomo imeli vsak dan sveže podatke.  

 

 Seznanitev  otrok (glede na starost) o značilnosti koronavirusa, o preventivnih ukrepih ter kontinuirano izvajanje programa 
»Šola kihanja in kašljanja« in »Umivanja rok«. 

 

 Seznanitev staršev o značilnosti koronavirusa, o preventivnih ukrepih ter seznanitev z načrtom zagotavljanja 
kontinuiranega dela v vrtcu v času obolenja ( spletna stran, oglasne deske, roditeljski sestanki, svet staršev). 

 
Zagotovili bomo zadostno število preventivnih in zaščitnih sredstev na vseh lokacijah. 
  
Starši so bili z informacijami glede korona virusa obveščeni preko naše spletne strani. 
 

 
8. BOLEZENSKI ZNAKI POJAVA KORONA VIRUSA: 
 
Bolezen se prenaša se s kužnimi kapljicami in prek površin, ki so onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice 
nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Prepotujejo razdaljo največ do enega metra. Pri starejših, ki se zdravijo 
zaradi kroničnih bolezni, in pri ljudeh s slabšo obrambno sposobnostjo, je bolezen lahko težka. 

 

 povišana telesna temperatura 
 

 mrazenje, suh kašelj, bolečine v žrelu, 
 

 zamašen nos ali izcedek iz nosu, 
 

 bolečine v mišicah in kosteh 
 

 glavobol, utrujenost. 
 
 
 

NE POZABIMO NA POGOSTO IN TEMELJITO UMIVANJE ROK TER HIGIENSKO KAŠLJANJE IN KIHANJE! 
 
 
 

Organizator ZHR  in prehrane       Ravnateljica 
Meta Sebal, san.ing.        Tina Merčnik 

 
 
 
 


