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Zadeva: Nujno obvestilo – zaprtje vrtcev

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da so zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi vsi vrtci od
ponedeljka, 26. oktobra 2020, predvidoma za en teden zaprti. Ukrep je namenjen zajezitvi
širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2.

Starši so v času zaprtja vrtcev oproščeni plačila za vrtec.

Nujno varstvo je zagotovljeno za otroke staršev, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje
družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v
službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva …). Za izkazovanje potrebe po nujnem varstvu v
vrtcu je potrebno dokazilo za oba starša. Poleg omenjenega pa je potrebna še podpisana izjava
staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih deset dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Naprošamo vas, da vašo nujno potrebo po varstvu otroka v vrtcu sporočite z odgovorom na to
sporočilo po eAsistentu do 24. 10. 2020, do 10. ure.

O nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali po eAsistentu in na spletni strani vrtca.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Ksenija Vratar Pocak,
pedagoški vodja vrtca

Jožefa Herman,
ravnateljica
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TÁRGY: Sürgős értesítés az óvodák bezárásáról

Tisztelt szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ország járványügyi helyzetének romlása miatt 2020. október 26tól, hétfőtől minden óvoda várhatóan egy hétre bezár. Az intézkedés célja az új SARS-CoV-2
vírus által okozott fertőzések terjedésének megfékezése.

Az óvoda bezárása idején a szülők mentesülnek az óvodai költségek fizetése alól.

Az óvodák kizárólag azok a szülők gyermekei számára biztosítanak felügyeletet, akik a társadalom
és az állam működése szempontjából fontos munkát végeznek (például egészségügyi dolgozók, a
polgári védelem, a hadsereg és a rendőrség alkalmazottai, valamint a lakosság gondozása
szempontjából fontos szolgáltatásokban dolgozók…). Az óvodai sürgősségi ellátás
szükségességének igazolásához mindkét szülő igazolása szükséges. A fentiek mellett szükséges
a szülők nyilatkozata arról, hogy a gyermek egészséges, és hogy az elmúlt tíz napban nem állt
kapcsolatban fertőzött személlyel.

A fent említett esetben az óvodai gyermekfelügyelet igényét 2020. október 24-ig, 10 óráig
igényelje azáltal, hogy válaszol erre az üzenetre az eAsistent-en keresztül.

A további információkról és intézkedésekről az eAsistent és az óvoda honlapja által értesítjük
Önöket.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Vratar Pocak Ksenija,
az óvoda pedagógiai vezetője

Herman Jožefa,
igazgatónő

