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Zadeva: Obvestilo – podaljšanje ukrepov

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije ponovno sprejela odločitev o podaljšanju
ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Z novim odlokom je do 15. januarja
2021 podaljšan trenutno veljavni Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št.
204/20).
V skladu z novim odlokom bosta vrtca na Hodošu in v Domanjševcih še naprej delovala v
zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otoke, katerih starši so zaposleni in varstva
ne morejo zagotoviti na drug način. Za izkazovanje potrebe po nujnem varstvu v vrtcu je potrebno
dokazilo za oba starša.

Ostanite zdravi in prijetno preživljanje časa vam želimo.

Ksenija Vratar Pocak,

Jožefa Herman,

pedagoški vodja vrtca

ravnateljica, l.r.
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Tárgy: Értesítés az óvodák bezárásának meghosszabbításáról

Tisztelt szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Szlovén Kormány ismét meghosszabbította a COVID-19 fertőzés
terjedésének megfékezésére szolgáló intézkedéseket. Hatályba lépett az újonnan elfogadott A
nevelési és oktatási intézményekben, valamint az egyetemeken és önálló felsőoktatási
intézményekben történő gyülekezés ideiglenes betiltásáról szóló rendelet (Szlovén Köztársaság
Hivatalos

Közlönye

204/20),

amely

2021.

január

15-ig

lesz

érvényben.

A rendelet értelmében a hodosi és a domonkosfai óvoda a jövőben is csak korlátozott mértékben
működik és kizárólag csak azok a szülők gyermekei számára biztosít felügyeletet, akiknek a
munkahelyükön kell lenniük, és más módon nem tudnak ellátást biztosítani gyerekük számára. Az
óvodai sürgősségi ellátás szükségességének igazolásához mindkét szülő igazolása szükséges.

Kellemes időtöltést és jó egészséget kívánunk!

Vratar Pocak Ksenija,
az óvoda pedagógiai vezetője

Herman Jožefa,
igazgatónő, s.k.

