Protokol ravnanja v izrednih razmerah: varstvo otrok v dežurni enoti
Hruševec
-

Vsa vhodna vrata vrtca so ves čas zaklenjena.
Starš na prihod otroka v vrtec opozori z zvoncem pri vratih roza barve
V vrtec zdravega otroka pripelje zdrava odrasla oseba
Strokovni delavec, izmeri otroku telesno temperaturo,
vzame potrdilo delodajalca in gre z otrokom v igralnico 1. igralnici na desni strani.

STROKOVNI DELAVCI RAVNAJO V NASLEDNJEM ZAPOREDJU:
1. RAZGOVOR NA VRATIH NAJ BO HITER IN S ČIM MANJ
KONTAKTI, v varnostni razdalji min 2 metra.
2. OD STARŠA PRIDOBIJO PODATKE O OTROKU (ime, priimek,
morebitne posebnosti-DIETE/ZDRAVILA, ki jih zapišejo v
evidenco prisotnih otrok in kdo lahko pride po otroka);
3. OTROKU
IZMERI
TELESNO
TEMPERATURO
S
KONTAKTNIM TERMOMETROM NA ČELU (v primeru, da je
telesna temperatura 37,5 °C otroka zavrne že takoj na vhodu).
4. OTROKU PONUDI ZAŠČITO ZA ČEVLJE: otrok si zaščito nadene
preko svojih čevljev in tako zaščiten pristopi do garderobnega
prostora, kjer si sezuje čevlje skupaj z zaščito in obujejo svoje copate;
5. ko se otrok preobuje naj takoj temeljito in natančno umije roke s toplo
vodo in milom. Pri tem naj ga spremlja in usmerja strokovni delavec;
6. strokovni delavec nato pospremi otroka v skupino, v kateri je
dodeljen.
7. Ob odhodu otroka, naj se otrok v garderobi preobuje v svoje čevlje,
skupaj z zaščito. Zaščito s čevljev odstrani in jo odvrže v koš pri
izhodu.
-

Varstvo otrok bo v čim večji meri organizirano v zunanjem okolju (terase)-v
neposredni bližini vrtca.
Strokovni delavci skrbijo za redno in učinkovito prezračevanje prostorov.
Strokovni delavci skrbijo za pogosto in učinkovito umivanje rok z milom in toplo
vodo-otrokom nudijo pomoč pri izvajanju.
Pomembna je skrb za pravilno higieno kašlja/kihanja: v rokav ali robček, ki ga po
uporabi zavrže. Po dogodku je potrebno obvezno UMITI roke.

UPORABA RAZKUŽIL/OSEBNE VAROVALNE OPREME
1. Vhod ima na razpolago razkužila za roke in površine ter rokavice za
enkratno uporabo.

2. Še vedno je osnovno navodilo za učinkovito preprečevanje okužb:
POGOSTO IN TEMELJITO UMIVANJE ROK S TOPLO VODO
IN MILOM
IZREDNI UKREP PRI POSLABŠANJU ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI OTROKU:
-

-

-

-

V primeru, da otrok kaže znake okužbe z nalezljivo boleznijo (kašljanje, kihanje in
povišana telesna temperatura, le-tega takoj premestimo v naprej določen prostor, kjer je
ločen od ostalih otrok in pod nadzorom odrasle osebe (likovni kabinet). O dogodku
takoj obvestimo vodstvo vrtca.
O zdravstvenem stanju takoj obvestimo starše, ki morajo ukrepati po navodilih NIJZ
(poklicati v ambulanto in ukrepati po njihovih nadaljnjih navodilih).
V primeru, da se otrok počuti dobro, naj ga strokovni delavci neprestano, do prihoda
staršev, spremljajo. V primeru poslabšanja otrokovega zdravstvenega stanja, k njemu
pristopi 1 strokovni delavec z zaščitno masko in rokavicami.
Ob prihodu starša, otroka pospremimo do DRUGEGA GLAVNEGA VHODA
(rumeni vhod) in poskrbimo, da ne pride do križanja z drugimi osebami vrtca. Obutev
in obleko prevzame strokovni delavec (uporablja zaščitne rokavice in dihalno masko)
in ju preda staršu.
Po odhodu obolele osebe iz kabineta oz. vrtca, se izvede ustrezno čiščenje in
razkuževanje igralnice.
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