
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Spoštovani starši, 

veseli smo, da bomo lahko poskrbeli za nepozabno počitniško varstvo vašega otroka. Zagotavljamo vam, 

da sta nam varnost vašega otroka, vseh povabljenih in varnost naših zaposlenih na prvem mestu, zato 

podrobno spremljamo ter po potrebi prilagajamo izvajanje priporočil odgovornih strokovnih institucij.  

>>Več o splošnih varnostnih ukrepih, ki smo jih sprejeli v Vodnem mestu Atlantis. 

Dodatni ukrepi pri izvajanju počitniškega varstva v Atlantisu 
Poleg splošnih priporočil za zagotavljanje varnosti smo pri organizaciji počitniškega varstva poskrbeli za 

dodatne ukrepe: 

 skupine znotraj varstva so omejene na največ 15 otrok; 

 aktivnosti posamezne skupine se izvajajo na različnih lokacijah v okviru kopališča, tako zmanjšamo 

možnost srečevanja; 

 animator je ves čas na ustrezni razdalji in po potrebi nosi masko, tudi na kopališču; 

 poleg udeležencev so med aktivnostmi  prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za 

izvedbo varstva. Animator animacijo vodi, z otroki ni v telesnem stiku; 

 vsi rekviziti se po vsaki uporabi ustrezno razkužijo. Rekvizitov, ki jih ni možno razkužiti, se ne 

uporablja; 

 v restavraciji se gostinske storitve izvajajo po priporočilih NIJZ za gostinstvo in turizem, kjer je to 

potrebno, dodatno upoštevamo tudi priporočila za šolske skupine; 

 med skupinami je pol ure premora, kar zmanjša možnost srečevanja skupin med seboj. 

Poskrbimo skupaj, da bo čas v Atlantisu namenjen brezskrbni zabavi 
Naši animatorji bodo na zabaven način poskrbeli, da otroci tudi med počitniškim varstvom ne bodo 

pozabili na varnost. Da pa bo čas v Atlantisu namenjen resnično le zabavi, vas prosimo, da otroke na 

priporočila in ukrepe opozorite tudi sami (že pred prihodom).

Uporaba zaščitnih obraznih mask na bazenskih kopališčih je potrebna za odrasle in otroke in sicer na 

recepciji, v garderobah, v gostinskem lokalu (razen, ko ste za mizo) in v sanitarijah.  

Razkuževanje rok je obvezno še posebej pred in po obisku garderobnih prostorov, sanitarij in 

gostinskega lokala. 

Tuširanje je obvezno pred vstopom v bazenski del in ob zaključku obiska.

Prihod in odhod otrok 
Poskrbeli bomo, da bodo udeleženci posameznega termina isti otroci. 

 zbirno mesto ob prihodu in odhodu je na recepciji  Vodnega mesta Atlantis; 

 Jutranje aktivnosti bodo prilagojene številu otrok in se bodo večino časa izvajale na prostem 

pred Atlantisom; 

 uporaba sušilnikov za lase ni mogoča, zato naj imajo otroci s seboj dodatno brisačo in kapo ali 

ruto; 

 priporočamo, da starši izvedejo plačilo preko spleta najmanj 3 delovne dni pred začetkom 

varstva. 

 Prevzem otrok je med 16.30 in 17. uro na ploščadi pred vodnim mestom Atlantis. 

Ni potrjenih primerov, da se virus, ki povzroča COVID-19, širi na ljudi preko kopalne vode v bazenih, 

zdraviliščih, pri igrah v vodi in vodnih atrakcijah (tobogan, plezala nad vodo, naprave za skoke v vodo 

in podobno). Ustrezno upravljanje in vzdrževanje teh objektov, vključno z raz-kuževanjem (npr. s 

klorom), bi moralo virus inaktivirati v kopalni vodi v bazenih. (Vir: NIJZ)  

https://www.atlantis-vodnomesto.si/sl/programi-za-otroke/ponudba/poskrbimo-za-lastno-varnost-in-varnost-drugih

