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Dopolnitev pravil ravnanja v VRTCU PESNICA in v VRTCU

PERNICA v dasu

zadasnih ukrepov za zmanjianje tveganja okuZbe in Sirjenja
okuZbe z virusom COVID-19.

(v besedilu: Pravila)
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1. UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejan.ia, ukrepi in njihovo izva.ianje

v dasu ukrepov v zvezi z epidemijo COVID - 19 v vrtcu Pesnica in v vrtcu Pernica pri OS Pesnica.

Ta pravila predstavljajo dinamiden in ne statiden dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na

dejansko situacijo, glede na drZavne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila,

usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemioloike situacije v RS. Vrtec iih bo

dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve

same terjih objavljal na spletni stranivrtca oz.sole.

2. PODLAGA ZA SPREIEM PRAVIL

2.1. Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

- Odlok o doloditvi zadasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraievanju ter
visokem Solstvu_ur. list RS, !t. oo727 -33/2O21,_z dne 20. 8.2O2L.

2.2 Druge podlage

Pravila in dopolnitev pravil so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:
- okroinice MlzS 5t. 6030-1/2o2U68 z dne 17 .8. 202L,

- okroTnice Mlzs 5t.5030-1/2O2L/69 z dne 20. 8.2021,
- okroinice MlZS : 6030-1/202U7O z dne 23.8'20)L,
- okroZnice MlZ5: 6030-1/2027/77 zdne 4.9. 2021
- priporoiil za nadrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraZeva lnega dela v vrtcu-MlZ5 z dne

11 . 8.202L,
- aktualnih higienskih priporodil NIJZ: https://www nijzs.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-

solskem/stud ijskem-letu-2021/202 2, ki so dostopna na spletni strani NUZ
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3. DOPOLNITEV PRAVIL K TOCKI 5.2
Pogoji za opravljanje dela za zaposlene in deleZnike v VIZ

Med dejavnostmi, kjer morajo vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z

drugimi osebami oziroma so udeleZene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, je

navedena tudi dejavnost vzgoje in izobraievanja, vkljutno z visokololsko dejavnostjo in

izobraZevanjem odraslih. Za te osebe se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja Steje tudi
testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali

organizirajo opravljan.je dela, dolodijo das in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v
domadem okolju ali na delovnem mestu.

Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidendni list, vsebuje

datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

Za opravljanje obdasnega dela oziroma za obdasno udele)bo v okoljih ali dejavnostih, osebe

dokazujejo PCT pogoj testiranja z dokazilom o ne8ativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejii od
-72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starej5i od 48 ur od odvzema brisa.

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporabe storitev ali udeleZbe ali prisotnosti
pri izvajanju dejavnosti.

Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeleiena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji

in za katere je pogoj PCT obvezen, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v

skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali

usluibenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki so mlaj5e od 12 let, pripeljejo ali odpeljejo
otroka v vrtec.

Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inStitucije.

4. SPREJEM, UPORABA, VEL]AVNOST

Dopolnitev je sprejel ravnatelj OS Pesnica. Dopolnitev pravil pridne veljati 6. 9. 8. 2021. Pravila

in dopolnite le-teh veljajo in se uporabljajo do preklica upostevnega pravnega akta, ki ureja te
vsebine ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste, ki so podlaga za sprejem

dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem,

ko so objavljene na spletni strani Sole in vrtca, bodisi v sklopu popravljenih Pravil, bodisi
posamidno.
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V ёasu uporabe teh pravil se zaradi pniagod■ ev OkolisёinOm′ nastalim zaradi vitte Sile,ahko

zaёasno smise no spremenり o PraVila hiζ nega reda′ katenh sprelem in sprememba je v
pristOjnosti ravnateり aも。le

Kraj in datum:

Pesnica pri Mariboru, 6.9.2021, rlid, ravnatelj 05 Pesnica
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