
Spoštovani starši in skrbniki otrok poletnih programov 2020 v SMC Celje! 

 

Letošnja izkušnja Korona virusa, karantene, ukrepov in omejitev za preprečevanje širjenja virusa, je 

zaznamovala tudi poletne programe. Zato vam letos pošiljamo malo daljše pismo.  

Najprej bi vas želeli spomniti, da se je potrebno zavedati, da se situacija ves čas spreminja ter da je 

ključnega pomena  odgovornost posameznikov, v primeru otrok pa seveda staršev in skrbnikov. 

Kot organizatorji smo prejeli veliko smernic s strani NIJZ, Oratorija Slovenija, Slovenske Škofovske 

konference in Mestne občine Celje, ki jih želimo uresničiti na najboljši možen način, in hkrati zagotoviti 

kvaliteten razvedrilno-koristen počitniški program. 

Te smernice zajemajo primerno fizično distanco, razkuževanje in kulturo rednega ter temeljitega 

umivanja rok, higieno kašlja, prezračevanje prostorov ter zadrževanje oseb na prostem. 

Pomembno je, da se programa udeležijo resnično zdravi otroci. V ta namen boste izrecno podpisali izjavo 

o zagotavljanju ne-zaznave simptomov okužbe. Otroci, ki so bili v 14-ih dneh pred oratorijem v stiku z 

osebo, ki ima potrjeno okužbo s COVID-19, naj ostanejo doma.  

Doma zagotovite, da otrok v času programa nima fizičnega stika z domačimi rizičnimi osebami (oz. na 

predpisani distanci). Prav tako priporočamo, naj otroci tudi po oratoriju teden dni ne obiskujejo rizičnih 

oseb.  

Ker bodo otroci razdeljeni v skupine, ki bodo prilagojene glede na površino razpoložljivega prostora, bo 

skupno število letos omejeno na 80 otrok. 

Otroci bodo v "matičnih skupinah" pri vseh dejavnostih na oratoriju (kateheze, velika igra, delavnice itd.), 

zato bomo poskrbeli za to, da bodo tudi skupine delovale najbolje, tako da če ima vaš otrok željo biti z 

drugim udeležencem v skupini, nam to prosimo sporočite V PRIJAVNICI. Ne moremo pa zagotoviti, da bo 

to možno storiti za vse.  

Zagotovljeno bo zagotavljanje fizične razdalje in ločenost skupin od drugih skupin/otrok tudi v primeru 

dežja. 

Za razkuževanje in čiščenje bo skrbela »čistilna ekipa« animatorjev, ki ne bodo v neposrednem stiku z 

otroki. 

Poskrbeli bomo za zadostno fizično distanco med dejavnostmi in se izogibali gneči ali nenadzorovanim 

srečevanjem med skupinami otrok.  

Prehrana bo organizirana v obliki cateringa, ali kakšen dan tudi kot osebna malica iz popotne torbe. 

Starše naprošamo, naj otroci na oratorij ne prinašajo svojih prigrizkov, katere bi lahko delili z ostalimi 

otroki (čips, bonboni itd.). S seboj naj prinesejo svojo plastenko ali flaško za vodo, da se izognemo 

mazanju in pranju kozarčkov, in tako poskrbimo tudi za okolje.  

Varstvo pred in po programu rednega dela bo potekalo v odprtih zunanjih prostorih. Pri vpisu bo 

poskrbljeno za medosebno distanco.  

Zaradi lažje organizacije letos ne bo možno plačilo z gotovino na dan oratorija, naprosamo vas, da račun 

po prejemu poravnate z nakazilom na TRR. Prav tako otrok ne bo možno vpisati na oratorij dnevno zjutraj 

pred začetkom programa.  

V navezi bomo z Zdravstvenim domom Celje, da lahko v primeru morebitnih znakov okužbe hitro 

ukrepamo.  



Izletov in prevozov z avtobusi letos ne bo. Za izlet si bomo izbrali krajše in s hojo dosegljivejše lokacije v 

Celju in okolici. 

Močno priporočamo, da otroke oz. udeležence poletnih programov pripeljete ločeno (razen v primeru 

bratov in sester), ali da se udeleženci pripeljejo sami. 

Svetujemo, da otrokom izmerite temperaturo in ste pozorni na simptome že doma, ob sumu na okužbo 

naj otrok ostane doma, našo pisarno pa obvestite glede neudeležbe otroka. 

Zaradi strožjih pravil in ukrepov v vrtcih, predšolskih otrok letos ne sprejemamo, prijavijo se lahko otroci 

s končanim 1. razredom OŠ. 

Izjavo staršev ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 in morebitne druge dokumente, 

boste v podpis dobili ob e-prijavi. Otroci jo naj prinesejo s seboj na 1. dan programa. 

Vsi skupaj se moramo zavedati, da 100% varnosti ne moremo doseči, in to tveganje morate sprejeti tudi 

starši otrok ter animatorji, ki se prostovoljno udeležijo oratorija. Voditelji oratorija in celotna 

animatorska ekipa je odgovorna, da naredi čim več za to, da se morebitna okužba med udeleženci ne bi 

širila. Toda po drugi strani ne moremo prevzeti odgovornosti, če se to vseeno zgodi. Vsi smo na isti barki, 

okužbe si ne želi nihče, in je tudi namenoma ne širi. Če imate pomisleke ali strah oziroma ranljivejšega 

ali rizičnega družinskega člana (glede zdravja), je priporočljivejše, da otroka letos ne vpišete na poletne 

programe. 

Prav letos je geslo oratorija »Zaupam, zato si upam«. Izvedba poletnih programov in udeležba na njih je 

za vse gotovo velik izziv, a hkrati želimo omogočiti prijetno počitniško razvedrilo in druženje, tako da 

bomo poskusili narediti najboljše. 

 

Vse dobro, 

 

Ekipa za pripravo poletnih programov. 


