Spoštovani!
1. V petek 13.3.2020 ob 11.45 smo prejeli okrožnico iz MIZŠ, na podlagi katere smo
lahko začeli ukrepati.
2. Okrožnica je predvidela ukrepe nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati
delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na
področju nacionalne varnosti.

3. Ker smo z decembrom uvedli elektronsko zbiranje podatkov za čas šolskih počitnic,
smo se odločili, da na ta način najlažje in najhitreje pridobimo podatke o tem, kdo
nujno varstvo potrebuje, glede na to da imamo 770 otrok na 11 lokacijah in da je v
petek še potekal vzgojno izobraževalni proces.
4. Oblikovali smo google e-obrazec (glej priponko - novo NUJNO VARSTVO...) in ga
posredovali vsem staršem v izpolnitev.
5. Veliko staršev se je takoj odzvalo, če pa odziva ni bilo do 13 ure, so vzgojiteljice
pričele kontaktirati manjkajoče starše preko telefona.
6. Odprli smo google drive datoteko, kamor so vzgojiteljice sproti vnašale vse podatke o
potrebi po varstvu (glej priponko - NUJNO VARSTVO KORONAVIRUS 13.3.2020).
Vse podatke smo pridobili do 14.26.
7. Prva ekipa je tem času sestavila dopis za delavce, za delo v dežurstvu, seveda z
določenimi izjemami, ki jih bomo iz delovnega procesa izvzeli (nosečnice, kronični
bolniki...)
8. Druga ekipa pa je kontaktirala 7 prijavljenih staršev, da smo uskladili datume, čas
prihoda otrok v dežurno enoto ter preko portala pridobili vse podatke o otrocih, ki
bodo v dežurni enoti Hruševec (zdravstvene posebnosti, diete...). S starši teh otrok
smo dogovorjeni, da nam redno javljajo spremembe o bivanju otrok v dežurni enoti
Hruševec, da lahko prilagajamo odpiralni čas, potrebo po strokovnem in tehničnem
kadru, zagotavljanje obrokov.... Starši so izjemno odzivni in dosledni.
9. Ostali zaposleni so v tem času pripravljali in urejali sprejemno igralnico, izolirno
sobo, napise za na vrata...
10. V pet.,13. mar. 2020 ob 21:24 smo dobili dodatno okrožnico s strani države, ki je
podala dodatna navodila. Skupnost vrtcev Slovenije nam je poslalo tudi protokol ,
osnutek ravnanja ob prihodu otrok v dežurno enoto, ki je narejen na podlagi izhodišč
NIJZ. Prilagodili smo ga za naš vrtec. O določenih dilemah smo se posvetovali z
pediatrinjo dr. Ireno Gazvoda. Vse dopolnitve in navodila smo objavili na naši spletni
strani v soboto ,14.3.2020 in poslali vsem zaposlenim ter staršem, ki rabijo nujno
varstvo na mail.




Vrtec Hruševec prilagaja obratovalni čas glede na prijavljene otroke, v okviru
rednega poslovalnega časa od 5.30-16.30.
Dežurstvo za vzpostavljanje kontakta s starši je 051 250 660 (Vesna Tofant pom. ravnateljice).
Vsak dan smo na vezi z županom Občine Šentjur mag. Markom Diaciom ter
spremljamo usmeritve NIJZ.
Ravnateljica: Elizabeta Jelen

