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Na podlagi dolodb Zakona o vrtcih (Ur. 1. RS, 5t. 100/05, 25/08,98/09 - ZIUZGK,36/10,
62/1,0 - ZUPJS, e4/10 - ZtU,40/L2 - ZUJF,1,4/15 - ZUUJRO,55/17 1n18/21), Zakona o
nalezljivih boleznih (Ur. 1. RS, 5t. 33/06,49/20 - Z|UZEOP,|42/20,175/20 - ZIUOPDVE,
15/21, - ZDUOP,82/21, n 178/21. - od1. US), Zakona o zdravstveni usheznosti Zivil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z Zivili (Ur. I. RS, i;t.52/00,42/ 02in 47 /04 - ZdZPZ),
Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, 6t.156/2L 1nL6L/21), Zakona o varnosti in
zdravj,t pri delu (Ur. l. RS, 5t. 43/11), Zakona o varstvu pred poZarom (Ur. 1. RS, 5t.3/07,
9/1'1,,83/12,61,/17 - GZtn189/ 20 - ZFRO), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugirni
nesredami (Ur. 1. RS, 5t.51,/06,97 / 1,0 n21/18 - ZNOtg), Zakona o prepredevanju nasilja
v druZini (Ur. 1. RS, bt. 1,6/08,68/L6 n 54/17 - ZSY -H), Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Ur. 1. RS, 5t. 27 /1.4, 47/17, 43/18 n 54/21),
Pravilnika o normativih in minimalnih tehnidnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.
1. RS, 5t 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/-L6 n 20/17) n Pravilnika o
obravnavi nasilja v druLini za vzgojno-tzobraZevalne ustanove (Ur. l. RS, 5t. 104/09) je
Svet zavoda Vrtca Ciciban sprejel

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK V VRTCU CIGIBAN

I. SPLOSNE DOLOEBE

1.6len

Svet zavoda Vrtca Ciciban (v nadaljevanju besedila: vrtec) s Pravilnikom o varnosti otrok v
Vrtcu Ciciban (v nadaljevanju besedila: pravilnik) doloda postopke, ukrepe in na6ine ravnanj
ter aktivnosti, s katerimi se zagotavlja varnost otrok, varnost njihovega zdravja in Zivljenja ter
njihovo podutje v dasu bivanja v vrtcu.
V pravilniku uporabljeni iztazi delavec, ravnatelj, in drugi izrazi, zapisani v mo5ki spolni
slovniini obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moike in Zenske.

^.:fY[in'* JI]l[:ilry
1\O -=m"e,**E P, {lffi}

2. 6len

Ta pravilnik doloda:
. delavce vrtca, ki so zadolzeni za varnost otrok,
. ukrepe pri sprejemu otrok v vrtec,
. ukrepe pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok v/iz vrtca,
. ukrepe za varnost otrok v igralnici,
. ukrepe za varnost otrok na igrisdu,
. ukrepe za varnost otrok izven povrsin vrtca,



. zdravstveno - higienske ukrepe,

. postopke in na6ine ravnanja v primeru poSkodbe ali nesrede otroka v dasu bivanja otroka v
vrtcu,
. postopke in nadine ravnanja v primeru bolezenskih znakov pri otroku v 6asu bivanja otroka v
vrtcu,
. dolznosti starsev, skrbnikov, posvojiteljev in rejnikov (v nadaljevanju besedila: starsi) pri

zagotavlianju varnosti otrok.

3. ilen

Vsi zaposleni vrtca so dolzni upoStevati doloiila tega pravilnika.
Odgovornost za varnost otrok s strani strokovnih delavcev preneha po predaji otroka starsu
oz. pooblaS6eni osebi.
Neupo5tevanje dolodb tega pravilnika se smatra kot hujSo kr5itev delovne obveznosti.

4. ilen

Vsi delavci v vrtcu (strokovni, tehnidni in upravno-administrativni delavci) morajo biti pred

sklenitvrjo delovnega razmerja seznanjeni z dolo6ili tega pravilnika. Ob nastopu dela morajo
biti zaposleni iz strani organizacijske vodje enote/ lokacije vrtca seznanjeni z mesti oz. obmodji,
ki so 5e posebno nevarna za otroke.
O bistvenih vsebinah pravilnika so strokovni delavci dolZni obvestiti starse najkasneje na
prvem roditeljskem sestavku, pravilnik pa mora biti objavljen na spletni strani vrtca.

5. dlen

Ravnatelj vrtca je dolZan zaposlene obvestiti o spremembah v delovnem okolju, ki bi lahko
ogroZale varnost otrok (npr. gradnja, obnova prostorov, opreme, idr.)

II. ZAPOSLENI, KI SO ZADOLZENIZA VARNOST OTROK

6. dlen

Vsak delavec je osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu. Pri opravljanlu svojega dela je
delavec dol2an opravljati naloge skladno z opisom delovnega mesta in ob stiku z otroki ravnati
tako, da prepredi vsakrsno tveganje za otrokovo zdravje.

7. 6len

Strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok ves 6as njihovega bivanja v vrtcu. Njihova
dolznost je zagotavljati stalen pregled nad otroki, zato pusdanje otrok brez nadzora odrasle
osebe ni dovoljeno.



8. dlen

Tehni6ni delavci vrtca (kuhinjsko osebje, distilke, hiSniki, itd.) morajo svoje delo opravljati na
nadin, da pri opravljanju svojega dela ne ogroZajo varnosti otrok.

9. 6len

III. UKREPI OB VKLJUEITVITER OB PRIHODU IN ODHODU
OTROKA V VRTEC

'l 0. 6len

V vrtec sodijo izkljudno zdravi otrocr in otroci s kroni6nimi boleznimi, ki ne predstavljajo
tveganja za zdravje vkljudenega otroka in vseh ostalih otrok v vrtcu.
Starii morajo pred vkljuditvijo otroka v vrtec predloZiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju
otroka. V kolikor je bil otrok predhodno 2e vkljuden v drug vrtec, lahko star5i prinesejo
zdravniSko potrdilo iz predhodnega vrtca.
lz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka mora izhajati, da je bil otrok cepljen proti
ospicam, mumpsu in rdedkam, razen 6e za necepljenje obstajajo medicinski razlogi,
ugotovljeni z odlodbo o opustitvi cepljenja.
Ne glede na prgsnji odstavek se v vrtec, lahko vklju6i otrok, kije v postopku pridobitve odlodbe
o opustitvi cepljenja. V tem primeru velja, da se pogoji za vkljuditev preverjajo ob vkljuditvi v
naslednjem Solskem letu.
Starsi so dolZni strokovnega delavca, ki skrbi za n.jihovega otroka, pisno obvestiti o pomembnih
posebnosti, ki velja.lo za njihovega otroka (npr. alergija, nagnjenost k vrodinskim krdem,
epilepsija, astma, idr.) in izroditi zdravniSko potrdilo s pisnimi navodili za ravnanje ob posebnih
stanjih, vkljudno z morebitnimi zdravili.
V kolikor otrok, zaradi kroni6ne bolezni, potrebuje zdravila v vrtcu, morajo starSi prinesti
ustrezno izjavo glede dajanja zdravil v vrtcu in zdravni5ko potrdilo s pisnimi navodili.

1 1. Elen

V primeru prehranskih alergij pri otroku, so starsi dolzni prinesti v vrtec Potrdilo o medicinsko
indicirani dieti za otroka, kijo izda otrokov pediater ali alergolog. V primeru, da potrdilo ni trajno,
ga je potrebno obnavljati. V kolikor star5i ne prinesejo novega potrdila o medicinsko indicirani
dieti, se otroku dietna prehrana ukine. Potrdila, ki jih izdajo izvajalci alternativnih vej medicine
se ne Stejejo kot uradni dokument in jih vrtec ne more upo5tevati kot podlago za pripravo
dietnih obrokov.
V primeru, da pri otroku alergija izzveni, morajo starsi strokovnemu delavcu v oddelku ali
organizatorju prehrane in zdravstveno higienskega reZima (v nadaljevanju besedila: OPZHR)
poslati pisno izjavo o prekinitvi diete.

Delavec vrtca ne more zavrniti izvr5itev nujne naloge, ki mu je z namenom prepre6evanja
ogroZenosti otrok in vrtca nalozena. Nujno nalogo mora izvrsiti ne glede na sistemizacrjo in
opis delovnega mesta.



12. dlen

Strokovni delavec vrtca lahko odda otroka le starSu otroka oz. osebi, ki mu je sodi5de zaupalo
otroka v varstvo in vzgojo ali mu v sklepu oz. odredbi dolodijo stike za ptevzem otroka v vrtcu
ter poobla5deni osebi s strani star5ev.
Otroci morajo imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so
lahko tudi otroci, starejSi od 10 let in mladoletniki, 6e to s pisno izjavo dovolijo starii otroka.

Vrtec s strani star5ev pridobi Stevilko telefona in druge kontaktne podatke za komunikacijo s
starSi. Spremembe podatkov morajo starSi dosledno in pravodasno (v roku 5 dni) sporodati
vodstvu vrtca ali strokovnemu delavcu v oddelku otroka.
Vsi podatki se uporabljajo v tekodem Solskem letu izkljudno za potrebe obve5danj star5ev in v
primeru nepredvidenih dogodkov v zvezi z otrokom in o dogodkih oz. stanjih za katera je nujno
takoj5nje obvestilo star5em.

IV. UKREPI ZA VARNOST OTROKA V PROSTORIH VRTCA

14. dlen

Starsi in pooblaSdene osebe dostopajo v vrtec skladno z navodili vrtca in Hisnim redom vrtca.
Dnevno prasotnost otroka je potrebno zabeleZiti v Dnevnik oddelka, najkasneje do 9. ure zjutraj.
V 6asu nujnih ukrepov za prepredevanje Sirjenja nalezljivih bolezni, morajo obiskovalci in star5i
ob vstopu v vrtec dosledno upostevati vsa navodila vodstva vrtca.

15. 6len

Med izvajanjem vzgojno-izobraZevalnega programa v prostorih vrtca morajo strokovni delavci:
. pozorno spremljati igro in druge dejavnosti otrok v vseh prostorih vrtca (notranjih in zunanjih),
. poskrbeti, da otroci sami ne odpirajo oken,
. poskrbeti za zavarovanje elektridnih virov,
. v prostoru, kjer se zadrZujejo otroci, pozorno spremljati uporabo igra6 in drugih predmetov,
. izlo6ati neuporabne in nevarne predmete iz prostorov namenjenim otrokom,
.6istila, predmete in pripomodke, s katerimi bi se otroci lahko poskodovali, shranjevati na
otrokom nedosegljivih mestih, ozave5dati starSe o igradah, ki so primerne otrokovi razvoji
stopnji in prepredevati vnaianje neustreznih igrad v oddelek. Ker vrtec razpolaga zadostnim
Stevilom igrad, se lete lahko prina5a v vrtec na podlagi dogovora s strokovnimi delavci
oddelka. V kolikor otroci prinesejo igra6e s katerimi bi lahko povzrodili po5kodbe kot so urezi,
vbodi, zadu5itve, opekline in podobno, je treba lete takoj odvzeti in jlh z o*azloi,itvijo vrniti
starsem,
. otrokom, ki imajo okrog vratu obesene vrvice, veri2ice, trakove in druge vezi, le{e odstraniti
in )ih z otuazloiitvijo vrniti star5em,
. poskrbeti, da otroci brez spremstva ne vstopajo v kuhinjo, pralnico in druge tehnidne prostore
vrtca (prostor za distila, delavnica, kotlovnica, idr.),
. poskrbeti, da se ob morebitnih nujnih vzdrZevalnih delih otroke umakne iz neposredne bli:ine
delovnega procesa.

13. 6len



16. 6len

Sodasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja pred5olskih otrok - pomodnika vzgojitelja v
dnevnem programu je:
. v oddelku prvega starostnega obdobja, v oddelku, kjer se izvaja prilagojeni program rn edinem
oddelku na samostojni lokaclji vsaj Sest ur dnevno,
. v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj Stiri ure dnevno,
. v kombiniranem oddelku, kjer so trije otroci prvega starostnega obdobja, vsaj Stiri ure
dnevno, de pa so v oddelku Stirje otroci prvega starostnega obdobja ali ved pa vsaj pet ur
dnevno.
V 6asu po6itka in v krajiih programih ni so6asne prisotnosti.
V poldnevnem programu je sodasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja predsolskih otrok -
pomodnika vzgojitelja za polovico manjsa, kot je dolo6eno v prvem odstavku tega dlena.

17. dlen

Pri prehranjevanju otrok v vrtcu morajo strokovni in kuhinjski delavci:
. prepredevati, da bi se otroci s hrano opekli, oparili ali zadusili (vedji ko56ki hrane, kosdice,
kosti ribe, idr.),
. vzdr2evati ustrezno higieno pri razdeljevanju obrokov v kuhinji, pri transportu in razdeljevanju
hrane v oddelkih,
. otrokom ponuditi jedilni pribor in poskrbeti za spodbudo in varno uporabo letega,
. poskrbeti za higieno rok in ust (pred in po hranjenju),
. poskrbeti, da gredo otroci na le2alnik s praznimi usti,
. poskrbeti, da se neposredno po hranjenju ne izvaja dejavnosti s podrodja gibanja,
. poskrbeti za higieno prostora igralnice (prezradevanje in disdenje tal in miz).

18.dlen

Prehrana v vrtcu mora biti nadrtovana skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vrtcu.
Jedilnike pise OPZHR, kuhinjsko osebje je dolZno obroke hrane pripravljati skladno z
jedilnikom in navodili OPZHR. Strokovni delavci otroke spodbujajo pri u:ivanju pripravljenih
obrokov, pri demer so profesionalni in otrokom kaZejo zgled ter ne morebitnega osebnega
zawadanja posameznih Zivil. Strokovni delavci morajo posebno pozornost nameniti otrokom,
ki potrebujejo dietno prehrano in preveriti ali prehrana ustreza dietnim potrebam otroka.
Strokovni delavci morajo ves das bivanja otrok v vrtcu skrbeti za ustrezno hidracijo otrok (voda
in/ali nesladkan daj).
Vna5anje hrane v vrtec ni dovoljeno.

'19. 6len

Skladno z zdravstveno-higienskimi ukrepi, morajo strokovnr delavci:
. skrbeti za osebno higieno in osebno higieno otrok,
. vsakodnevno ozavesdati otroke in izvajati preventivne ukrepe za prepredevanje Sirjenja
nalezljivih bolezni (higiensko kihanje, kasljanje, umivanje rok, zradenje prostorov in
upo5tevanje sprotnih navodil s strani vodstva in OPZHR),
. poskrbeti za vsakodnevno gibanje otrok na sve2em zraku,
. upoitevati vsa navodila o zdravstveno-higienskemu reZimu v vrtcu,
poskrbeti za ustrezno obleko in obutev otrok ob gibanju na sve2em zraku glede na trenutne
vremenske razmere (vrodina, zmrzal, nalivi, ipd.),



. poznati zdravstvene posebnosti otrok ter pri ukrepanju dosledno upoStevati navodila pediatra,
starsev in/ali OPZHR,
. v primeru, da otrok zboli v vrtcu ravnati skladno z utedenim protokolom za prepredevanje
Sirjenja nalezljive bolezni (klic star5em za prevzem otroka, umik otroka, obvestilo OPZHR in
vsem star5em oddelka, idr.),
. v primeru, da ima otrok katerega od bolezenskih znakov navedenih v 36. dlenu tega pravilnika

- skladno z navodili >Kdaj otrok ne sodi v vrtec< (priporodila NIJZ), se ga pred vstopom v
oddelek zavrne in pozove star5e, da ga pripeljejo po ozdravitvi, skladno s smernicami
)Vkljuditev otroka v vrtec/Solo po preboleli nalezljivi bolezni ali okuZbi - smernice NIJZ
(Nacionalni in5titut za javno zdravje).

20.6len

eas po kosilu je namenjen poditku. Otrokom iz oddelkov L starostne skupine in posameznim

otrokom starej5ih oddelkov, ki Se potrebujejo poditek, se pripravi leZalnike in ustvari pogoje, ki
jim omogodajo, da med poditkom zaspijo. Otrokom iz starejsih oddelkov in otrokom ll.

starostnega obdobja, ki ne potrebujejo spanja, je treba omogoditi vsaj 30 minut poditka ob
posluSanju pravljice ali glasbe, nato pa otrokom, ki ne zaspijo pripraviti oz. omogo6iti umirjene
dejavnosti znotraj oddelka oz. dejavnosti na prostem, v kolikor to dopusdajo kadrovski pogoji.

LeZalnike se po prostoru namesti po kosilu, v 6asu poditka so stoli na tleh in ne na mizah.

Pred namestitvijo na leZalnik si otroci sledejo pulover oz. jopico, potrebno je preveriti, da imajo
prazna usta in poskrbeti, da odlo2ijo vse igradke z vrvicami, drobnimi deldki ipd.

Ves das poditka je v oddelku prisoten vsaj 1 strokovni delavec.

Po konCanem poditku strokovni delavci pospravijo leZalnike v oddelku

V, UKREPI ZA VARNOST OTROKA IZVEN VRTCA IN NA IGRISEU VRTCA

21 . ilen

Pri vodenju dejavnosti in bivanju otrok izven vrtca morajo strokovni delavci izvajati naslednje
varnostne ukrepe:

. 6e je v vrtcu organizirana dejavnost izven zgradbe in igri56a vrtca, mora vsak oddelek vrtca,
zaradi vecje varnosti, poleg vzgojitelja oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za
vzgojitelja ali svetovalnega delavca, spremljati vsaj 5e ena polnoletna oseba,

. de gre le za spremstvo do bliZnjega ograjenega igri56a ali do zbirnega mesta, lahko otroke
namesto vzgojitelja spremlja vzgojitelj pred5olskih otrok - pomodnik vzgojitelja.

.6e je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja oziroma
strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja alj svetovalnega delavca, spremljati 5e
najmanj dve polnoletni osebi, ki sta dopolnili 21 let (skupaj torej najmanj 3 odrasle osebe),

. de je Stevilo otrok pri dejavnostih, vezanih na prevoz, enako ali manjSe od polovice najvi5jega,
z normativom dolodenega Stevila za posamezni oddelek, mora biti, poleg vzgojitelja oziroma
strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, prisotna 5e
ena polnoletna oseba, ki je dopolnila 21 let.



. otroci morajo med vo:njo z avtobusom, razen med volnjo z mestnim avtobusom v naselju,
sedeti na sedezih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedezih,
pred katerimi ni drugega sedeza ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti Ie, de so
pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi,

. dosledno upostevati prometne predpise in otroke voditi izkljudno po povrsinah urejenih za
pe5ce,

. posvedati posebno skrb predkanju cest, Zelezni5kih prehodov in drugih nevarnih prometnih
todk,

. poskrbeti za vatno gibanje na prostem v primeru visokih in ntzkih temperatur ter povedani
koncentraciji Skodljivih snovi v zraku,

. skrbeti, da otroci v dasu bivanja na prostem ne pridejo v stik s strupenimi rastlinami in plodovi,

. skrbeti, da so otroci v dasu bivanja na prostem oble6eni primerno vremenskim razmeram,

. organizirati dejavnosti na prostem na na6in, da so lete varne in zagotavljati neprekinjen
pregled nad otroki, ki omogodajo ob6asno preverjanje Stevila otrok,

. skrbeti, da imajo otroci med voZnjo s kolesom ali poganjalcem na glavi zaS6itno 6elado in
ostalo priporodeno zasditno opremo (npr.56itniki pri rolanju), prepredevati, da se otroci med
seboj ne obmetavajo s kamenjem, peskom palicami in drugimi nevarnimi predmeti,

. prepre6evati nenadzorovano igranje z Zivalmi izven vrtca.

22. Elen

Ustreznost in varnost otroSkega igri5da in igral se preverja skladno z nadrtom pregledov igri56.
Hi5nik je dol2an vsako jutro preveriti ustreznost igral in vseh povriin v upravljanju vrtca in z
vseh povrSin odstraniti morebitne odpadke in necistodo. Strokovni delavec oddelka morajo
ponovno preveriti stanje urejenosti igrisda pred odhodom otrok na igrisde.

V kolikor zaposleni (tehni6ni in strokovni delavci), ki preverjajo stanje urejenosti igri5da in igral,
ugotovijo kakr5ne koli po5kodbe na igralu, zavarujejo neustrezno igralo in o tem obvestijo
OPZHR in hisnika. Uporaba igral za otroke je dovoljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti,
ki ogroZajo varnosti in zdravje otrok.

23. dlen

Pri udenju plavanja, smu6anja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca ter
dejavnostih, vezanih na prenoditev otrok, je Iahko v skupini najved osem otrok. Eden od
spremljevalcev mora biti vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci.

Pri udenju plavanja otrok s posebnimi potrebami je na eno odraslo osebo v skupini od dva do
osem otrok. O Stevilu otrok v skupini odloda strokovna skupina vrtca.



VI. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI UKREPI

25. dlen

Pri izvajanju zdravstveno higienskega reZima v vrtcu so zaposleni dol2ni:

. Prepredevati vstop otrok v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok (pralnica,

zaklonisde, kotlovnica, kuhinja, idr.),

. Onemogoditi dostop otrok do nevarnih snovi (6istila, razkuZila, zdravila),

. Poskrbeti, da star5i spo5tujejo HiSni red in ne postopajo po vrtcu oz. ne vstopajo v prostore,
ki so namenjeni zaposlenim vrtca,

. Poskrbeti, da starSi v oddelek vstopajo primerno za5diteni (copati in / ali druga zaidita v 6asu
prepredevanja Sirjenja oku2b),

. Dosledno upostevati navodila v primeru potrebe po dajanju zdravil otroku v vrtcu,

. Navajati otroke na aktivno sodelovanje v skrbi za okolje - lodevanje odpadkov.

26. dlen

Zdravila, ki bi jih zaradi znane bolezni ob nujnem stanju potreboval posamezen otrok morajo
biti varno (zunaj dosega otrok) in ustrezno shranjena. Zdravilo mora biti shranjeno zunaj
dosega otrok v originalni embala2i, s prilo2enim navodilom za uporabo zdrauila, z oznadenim
imenom otroka, odmerkom in z nadinom da.ianja zdravila. Vrtec zadolzi osebo, odgovorno za
zdravila na izletu (vzgojitelj oddelka), drugih aktivnostih zunaj vrtca in med prevozom otrok.
Starsi so zadol2eni, da dostavijo zdravilo v originalni embalazi, z oznaeenim rokom uporabe in
jasnim zdravni5kimi navodili za dajanje zdravila otroku.

V vrtcu se pri oskrbi rane ne uporablja razkuZll ali antibiotikov za tane, npr. Bivacyn, pri
opeklinah se ne uporablja nobenih krem. Prav tako se ob piku 2uZelke ne uporablja kreme,
npr. Kamagel, ker je lahko alergen.

24. Elen

Vsi zaposleni so dolZni skrbeti za ustrezno osebno higieno ter higieno prostorov in predmetov,

ki jih uporabljajo pri svojem delu in upo5tevati navodila za prepredevanje Sirjenja nalezljivih
bolezni, ki v primeru slabe epidemioloske situacije v drzavi, zahtevajo tudi razkuzevanje (na

podlagi navodil NlJz in dodatnih navodil OPZHR vrtca). oisdenle in vzdrzevanje opreme
poteka skladno z veljavnimi predpisi in strokovnimi priporodili in navodili Vrtca Ciciban za
zdravstveno higienski re2im v oddelku.

Ob izbruhu posamezne epidemije se s strani OPZHR in vodstva pripravi Navodila za delo, ki
jih 1e potrebno dosledno upoStevati. Tudi starSi in obiskovalci so zavezani k spo5tovanju
navodil vrtca.

Strokovni delavci vrtca so dolZni skrbeti za ustrezno urejenost otrok v vrtcu ter otroke
spodbujati k pravilnemu umivanju rok, higienskemu kihanju in kasljanju.



VII. POSTOPKI V PRIMERU NENADNEGA OBOLENJA

ALIPOSKODBE OTROKA

27. Elen

V primeru nenadnega obolenja otroka mora strokovni delavec o tem takoj obvestiti starse oz.
skrbnrke otroka. Star5i so dol2ni priti po otroka v najkraj5em mo2nem 6asu in ga odpeljati v
domado nego ter se po potrebi o bolezni posvetovati z otrokovim pediatrom. Obolelemu otroku
je potrebno in ga umakniti od ostalih otrok v oddelku. Lahko se ga umakne v kotidek, ob njem
naj bo strokovni delavec, ki skrbi za ustrezno hidracijo in varno podutje otroka med dakanjem
na star5a oz. skrbnika.

V vrtcu se razen v izjemnih primerih ne daje nobenih zdravil.

Ob pojavu 2e znane bolezni ali poslab5anju kronidne bolezni, npr. vrodinski krdi, astma, pa je
potrebno za dajanje zdravila predhodna pisna privolitev star5ev oz. skrbnikov in zdravni5ko
potrdilo s pisnimi navodili o dajanju zdravila.

28.6len

V primeru poskodbe se otroku nudi takojsnja prva pomo6. V vsaki enoti/lokaciji so zadolZene
osebe, ki so usposobljene za nudenje prve pomodi, ob po5kodbi se jih nemudoma poklide. V
primeru hujSe poikodbe (vsaka izguba zavesti, vrodinski krdi, epileptidni napad, anafilaktidni
sok, modna krvavitev, ipd.) je potrebno poklicati resevalce na Stevilko 112 in obvestiti starie
ter vodstvo vica oz. v odsotnostr OPZHR.

Vrtec zadolzi osebe za nudenje prve pomodi, tako da je v vsakem trenutku zagotovljeno
minimalno Stevilo strokovnih delavcev, usposobljenih za nudenje prve pomodi. Priporoda se,
da je za klicanje nujne medicinske pomodi (NMP) in obve5danje starSev oz. skrbnikov
zadolZena druga oseba v paru, saj bo oseba, zadoliena za prvo pomo6, zaposlena z nudenjem
prve pomodi in nato s spremljanjem otroka. Druga oseba bo lahko tudi pripravila pisne podatke
za ekipo NI\/IP.

Vrtec dolodi eno ali ve6 oseb, ki bodo nadomeSdale posameznega strokovnega delavca v
6asu, ko bo ta nudil prvo pomod ali spremljal poSkodovanega otroka. Oseba, ki bo dolodena
za nadomeSdanje, bo v tem dasu nadzorovala preostale, nepo5kodovane/zdrave otroke v
skupini. Osebe, zadolzene za nudenje prve pomodi, so dolzne na izletu, drugih aktivnostih
zunaj vrtca in med prevozom imeti s seboj opremo za prvo pomod (totba za prvo pomod) in

prenosni telefon. Zagotoviti je treba interno usposabljan)e za prevzem posameznih vlog in

izvajanje ukrepov ob nujnem stanju.

de starsi otroka niso dosegl.Jivi in otrok potrebuje bolnisnidno opazovanje ali zdravljenje, ga do
prihoda star5ev spremlja eden izmed strokovnrh delavcev, ki ga otrok pozna.

29. 6len

V primeru morebitne poSkodbe je potrebno izpolniti obrazec >Porodilo o nezgodi otroka(, v
primeru nezgode na igri5du/igralu je potrebno izpolniti tudi obrazec >Prijava nezgode na

igri5du/ na dolodenem igralu<.



30.6len

O nezgodi mora strokovni delavec nemudoma obvestiti star5e otrok in vodstvo vrtca (ravnatelja

ali pomodnika ravnatelja), v odsotnosti vodstva pa OPZHR.

Strokovni delavec je star5e in vodstvo dolZan seznaniti o vseh okoli56inah nezgode in star5e
pozvati, naj opazujejo ali se bodo pri otroku pojavile spremembe, ki bi zahtevale obisk pri

zdravniku (bruhanje, krdi, vrtoglavica, glavobol, idr.).

31. 6len

V primeru, da se otrok pogre5i oziroma izgubi, je treba najprej poskrbeti za varnosti ostalih
otrok in nato nemudoma organizirati iskanje otroka. O pogre5anju ali izgubi otroka se
nemudoma obvesti ravnatelj oz. vodstvo vrtca. Ko se preverijo vsi prostori in koti6ki, kjer bi se
otrok lahko zadieval in se ga ne najde, je potrebno o izginotju takoj obvestiti starSe in policijo
na 112.

32. 6len

Ob elementarnih in drugih nesredah kot so poZar, potres in podobno, morajo delavci ravnati
skladno z vsakoletno evakuacijsko vajo in protokolom, ki je doloden v navodilih za evakuacijo
iz objekta. Glavno vodilo evakuacije je, da otroke mirno in varno odpeljemo iz ogro2enega
obmo6ja in ohranjamo pregled nad Stevilom otrok.

VIII. UKREPI OB ZAZNAVI NASILJA NAD OTROKOM

33.6len

Zaposleni, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledica nasilja, ali mu je otrok
zaupal, daje Zrtev nasilja, ali je prejel prijavo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam pri6a
nasilja, takoj:

. o tem obvesti svetovalnega delavca ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali pomodnika
ravnatelja,

. sam ali s svetovalnim delavcem v primeru po5kodbe pri fizidnem ali spolnem nasilju ali hudi
psihi6ni stiski otroka zaradi nasilja v druZini obvesti pristojni Center za socialno delo (v
nadaljnjem besedilu. CSD), izven poslovnega 6asa CSD njegovo interventno sluZbo, ali,6e
meni, da je to primerno, policijo;

. sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opazanj, pridobljenih informacij ali
pogovora z otrokom.

Skladno s kodeksom etidnega ravnanja v vrtcu in Hiinim redom morajo zaposleni takoj prijaviti
tudi morebitno neustrezno ravnanje drugega zaposlenega v odnosu do otrok.



34. 6len

V primeru, da strokovni delavec ugotovi, da je otrok ponavljajo6e zanemarjen, kar lahko vpliva
na poslab5anje zdravja otroka in drugih otrok, o tem opozori star5e in v primeru, da se
zanemarjanje kljub opozorilom nadaljuje, obvesti svetovalno delavko, ki skupaj s strokovno
delavko opravi pogovor s starSi. Svetovalna delavka v nadaljevanju postopka ravna skladno s
>Protokolom ravnanj v primeru suma nasilja v dru2ini<.

lx. DOLZNOSTISTARSEV

35. 6len

Starii otrok so dol2ni spo5tovati dolo6ila pravilnika in navodila zaposlenih in vodstva vrtca, ki
se nanasajo na varnost otrok v vrtcu.

36. 6len

Starsi so dolzni pripeljati v vrtec samo zdravega otroka.

Starsi ne smejo v vrtec pripeljati bolnega ali 5e ne povsem zdravega otroka ali pa otroka kljub
vidnim zadetnim bolezenskim znakom ne peljejo k zdravniku, da bi potrdil ali izklju6il bolezen,
ki bi lahko ogrozila druge otroke v vrtcu. Star5i so prvi, ki lahko prepoznajo bolezen pri otroku
2e doma in lahko ustrezno ukrepajo za zasdito zdravja lastnega otroka, kot tudi za zasdito
zdravja drugih otrok v vrtcu, kot tudi zaposlenih v vrtcu.

lz strokovnih priporodil NIJZ izhaja, da starii otroka ne pripeljejo v vrtec, de:

. lma poviSano telesno temperaturo, je neobidajno utrujen ali tezko diha,

. rma drisko in /ali bruha (v vrtec se lahko otrok vrne po 48 urah od zadnjega bruhanja, driske),

. ima v ustih razjede in se slini,

. ima izpusdaj z ali brez vrodine (razen v primeru ne infekcijskih izpu56ajev, kot so piki insektov,
alergtjski izpuSdaji...),

. ima gnojen izcedek iz nosu, kiha in modno kaslja, ima vnete o6i,

. ga boli Zrelo in ima otekle bezgavke,

. ima garje - otrok sme ponovno v vrtec takoj, ko je uspeSno opravljeno uspeSno izveden
postopek zdravljenja garrj.

Pojav uSi pri otroku je potrebno 6im prej sporoditi vzgojitelju, da vrtec izvede ustrezne ukrepe
za prepredevanje Sirjenja uSivosti, straSi pa so dolZni z otrokove glave odstraniti vse uSi in
gnide.



37. 6len

Skladno s strokovnimi priporodili in smernicami v zvezi z vkljuditvijo otoka v vrtec po preboleli

bolezni ali oku2bi, lahko delavec vrtca zavrne otroka ob prihodu v vrtec, kadar ima otrok
katerega koli izmed spodaj naitetih bolezenskih znakov, nalezljivo bolezen ali oku2bo.

BOLEZEN ALI OKUZBA VKLJUCITEV OTROKA V VRTEC

covtD -19 Po 7 dneh od zaaetka bolezni, ko je otrok najmanj 24 ur
brez vroaine in je minilo 24 ur
od izboljsanja simptomov in znakov bolezni. (otrok mora
biti brez vrooine, zato lahko
izloeitev iz vrtca traja vec kot 7 dni). Otrok, ki ni zbolel

(asimptomatski),
test na covid-19 pa je bil pozitiven se lahko vrne v
vrtec/solo 7 dni po pozitivnem testu
na SARSCoV-2. Pogoj je, da otrok 7. dan opravi hitri

antigenski (HAG) test pri
pooblaseenem izvajalcu, ki mora biti negativen. V
primeru, da je HAG test pozitiven,
otrok nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje do
konca 10. dneva.
Po tem easu se izolacija prekine tudi brez opravl.ienega
HAG testa in otrok se lahko vkljuci v vrtec/Solo.

GRIPA Po 7 dneh od zaoetka bolezni oziroma po ozdravitvi

OSLOVSKI KASELJ Po 5 dneh od zaeetka antibiotienega
zdravljenja, ozi@ma po 21 dneh od zaeetka
bolezni, ee ni bilo antibiotianega zdravlienia

DAVICA Odloai otrokov zdravnik, po posvetu z obmodnim
epidemiologom

TUBERKULOZA Odloai pulmolog iz pulmoloSkega dispanzerla

HEPATITIS A Po 14 dneh po pojavu prvih znakov oziroma
po 7 dneh po pojavu zlatenice.

E, COLI (VRTEC) Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske

Po prvem negativnem izvidu vzorca blata (potrdilo izda
obmoeni NUZ)

GRrZA (STGELOZA) Po prvem negativnem izvidu vzorca blata, oziroma po
presoji epidemiologa ali specialista javnega zdravja, ki
izda mnenie za leeedega zdravnika.

KRIPTOSPORIDIOZA

GLISTAVOST Ni omejitev

OSPICE

RDECKE Po 6 dneh po pojavu znaeilnega izpuseaja

I\4U IV PS Po 5 dneh po pojavu znaeilne otekline

DRISKA/BRU HANJ E*(Campylobacter,
E. coli, Giardia, Salmonella, Rotavirus,
Norovirus)

Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.

TIFUS, PARATIFUS

Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.

Po 4 dneh po pojavu znaailnega izpusdaja.



SKRLATTNKA, STREPToKoKNA
ANGINA

Po 24 urah od zadetka antibioti6nega zdravljen.ja

NORICE Po 5 dneh po pojavu znaailnega izpusoaja, oziroma ko ni
ved svezih mehurekov in se vsi mehuraki posusuo.

INFEKCIJSKA
MONON U KLEOZA

Ni
omejitev

PETA BOLEZEN ". (Erythema
infectiosum)

Nj omejitev

SESTA BOLEZEN (Exanthema subitum)

HERPES

GARJE Takoj po uspeino izvedenem postopku zdravljenja

MEHKUZKE

BRADAVICE Ni omejitev

MIKROSPORIJA*-

HEPATITIS B, HEPATITIS C Ni omejitev

HIV/AIDS Ni omejitev

Ko ni ved svezih mehurdkov in se
vsi mehuraki posuSijo.

Po 48 urah od zaeetka antibiotienega zdravljenja, 0e so
gnojne rane pokrite, oziroma po presoji otrokovega
zdravnika tudi vea kot 2 dnj (6e so spremembe obsezne
oziroma na delu telesa, ki ga je tezko pokriti.

MRSA
nosilstvo

Ni omejitev

Po 48 urah od zaietka antibiotidnega zdravljenjavNETiE OcESNE VEZNICE - bakterijsko

Otroci v vrtcu - ko ni vea izcedka iz ooiVNETJE
OCESNE
VEZNICE -
virusno

Osebje vrtca lahko ob sprejemu otroka zavrne oziroma poklide starse, de pri otroku tekom
dneva opazi poviSano telesno temperaturo, neobidajno utrujenost in neprestano jokanje,
razdraZljivost, teZko dihanje, modan ka5elj in gnojni izcedek iz nosu ali druge bolezenske
znake (npr. bruhanje in driska, nepo.lasnjeni izpu5daji,6e ima otrok bole6ine,..).

Ni omejitev.

Niomejitev.

Ni omejitev, ee so kozne spremembe pokrite.

Ni omejitev.*"", de so kozne spremembe pokrite.

BOLEZEN
ROK, NOG,
UST

GNOJ NO
VNETJE
KOZE



Ob spremembi strokovnih smernic, ki urejajo to podrodje, se upoStevajo veljavne smernice
NIJZ >Vkljuditev otroka v vrtec/Solo po preboleli nalezljivi bolezni ali okuZbi(.

38. 6len

V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, se priporoda, da starSi strokovnemu delavcu
oddelka, 5e isti dan, sporodijo vzrok odsotnosti njihovega otroka. Po prejemu diagnoze, ki
potrjuje nalezljivo bolezen, se priporoda, da starii to sporodijo strokovnemu delavcu
oddelka z namenom izvedbe ustreznih zdravstveno-h igienskih ukrepov in prepredevanja
5irjenja bolezni.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca iz drugih razlogov, naj star5i strokovnemu delavcu
vrtca sporoiijo vzrok odsotnosti njihovega otroka najkasneje v roku dveh delovnih dni.

39.6len

Otroci v vrtec ne smejo prinaiati igrad in predmetov, ki bi lahko ogroZale otrokovo varnosl
in zdravje ali varnost in zdravje ostalih otrok.

40. 6len

StarSi so dolZni skrbeti za otrokovo urejenost, osebno higieno in higieno obladil. Otroke je
potrebno pred prihodom v vrtec obledi in obuti skladno z dnevnimi vremenskimi pogoji ter
v vrtec prinesti vso opremo, ki bo otrokom omogodala gibanje na sveZem zraku, ne glede
na vremenske razmere.

41 . 6len

Prina5anje hrane v vrtec ni dovoljeno.

lzjema so dietna Zivila, ki jih vrtec ne bi mogel zagotoviti

Stevilka: O07 -1 12022-1

Sprejeto na 14. redni seji Sveta Vrtca Ciciban, dne 6. 10.2022.

a,
Suzana Jazbec

Predsednica Sveta zavoda
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X. PREHODNE IN KONENE DOLOCBE

42. 6len

Ta pravilnik stopi v veljavo osmi dan od objave na spletni strani vrtca.

Ana Bulc
Ravnateljica

/1

a-l l---.\


