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Veliki Grđevac,05.svibnja 2020. 

 

                                              Poštovani roditelji! 

 

Hrvatski Zavod za javno zdravstvo izdao je dokument pod nazivom: Upute za 
sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost 
zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu 
–prijedlog(u daljnjem tekstu-Upute). Navedeni dokument možete pročitati u cijelosti na 
našoj web stranici(djecji-vrtic-slatki-potok.hr).Radi sprječavanja širenja zaraze virusom 
COVID 19,svi smo dužni poštivati dane smjernice ponašanja u ovoj izvanrednoj 
situaciji.  

Radi pridržavanja navedenih mjera u Uputama  doći će do promjena u organizaciji rada 
,dok će radno vrijeme za sada ostati isto (prema stvarnoj potrebi roditelja) od 06.do 
16.00 sati za redovan program, dok će se program  predškole više neće održavati. 

Kako bi prikupili  podatke o broju djece koja će od 11. svibnja krenuti u  vrtić,molimo 
sve roditelje koji nemaju drugu mogućnost smještaja dok rade(oba roditelja su 
zaposlena i rade ili dijete živi sa samo jednim zaposlenim roditeljom)da se jave 
u dječji vrtić na broj mobitela 099 230 1919 najkasnije do 08.svibnja 2020.godine. 
Slijedom navedenog, roditelji koji će dovesti svoju djecu u vrtić potpisat će izjavu 
da imaju obavezu rada te da ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djeteta, a 
vrtić zadržava pravo provjere navedenih činjenica. Naime, kako navodi HZJZ 
boravak u vrtićima potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece 
koronavirusom nego što je to obiteljski dom odnosno kućanstvo. 

Djeca koja budu u narednom periodu dolazila u vrtić sukladno mjerama će se smjestiti 
u novoformirane skupine (do 9 djece u najviše dvije skupine) ovisno o vremenu dolaska 
i trajanju boravka u vrtiću te će o njima skrbiti dežurni djelatnici na način propisan 
Uputama. 

U prilogu se nalazi dokument koji će vam pomoći da se pobliže informirate i upoznate 
s preporukama u odnosu na ostanak kod kuće za pojedine skupine djece te s načinom  
prilagodbe  rada vrtića koja je u ovim uvjetima pojačanih epidemioloških mjera nužna.  

Ljubazno vas molimo da se navedenih uputa svi pridržavaju kako bi se rad vrtića u 
narednom periodu mogao organizirati na najsigurniji način za djecu i djelatnike. 

                                                                                                         Ravnateljica: 

                                                                                                         Ivanka Pušić 



 

UPUTE  ZA RODITELJE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID -19 

 

-U vrtić mogu doći djeca čija su oba roditelja/skrbnika zaposlena i rade ii dijte žvi sa 
smo jednim roditeljem koji je zaposlen,te nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djece 

-Roditelj/skrbnik treba biti upoznat s Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o 
boravku djece u predškolskoj ustanovi za vrijeme trajanja epidemije COVID -19 u 
cjelosti,a što će potvrditi  pisanom Izjavom prije uključivanja djeteta u dječji vrtić s tim 
da dječji vrtić zadržava pravo provjere navedenih činjenica 

-Roditelji /skrbnici imaju obvezu mjerenja tjelesne temperature djetetu svaki dan prije 
dolaska u vrtić  

-Djeci s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima preporučuje se 
ostanak kod kuće(respiratornim,kardiovaskularnim,dijabetesom,malignim 
bolestima,imunodeficijencijama,djece s većim tjelsnim/motoričkim oštećenjima 

-Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu,respiratorne simptome  poput  kašlja 
i kratkog dah ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim 
na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ,ostaju kod kuće 
te ih roditelji /skrbnici ne smiju dovoditi u vrtić 

-O svakoj sumnji na COVID-19 hitno telefonom obavijestiti ravnateljicu na broj mobitela 
099 230 1919  kako bi se obavijestila epidemiološka služba  

-Djeca koja pokazuju  znakove drugih zaraznih bolesti prema ranijim smjernicama ne 
mogu boraviti u vrtiću 

-Dijete u vrtić dovodi uvijek po jedna odrasla osoba (roditelj/skrbnik), po mogućnosti 
uvijek ista ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe(koje žive u kućanstvu s djetetom i koje 
ne spadaju u rizičnu skupinu),kako bi se maksimalno izbjegao rizik zaraze 

-Roditelji /skrbnici ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz vrtića ako imaju povišenu 
tjelesnu temperaturu,respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod 
rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19,a osobito ako 
se nalaze pod mjerom samoizolacije 

-Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu do ulaza u vrtić ne ulazeći pri tom u zgradu  
.S desne strane ulaznih vrata nalazi se zvono,roditelj/skrbnik treba pozvoniti nakon 
čega dolazi odgojitelj koji dalje zbrinjava dijete.Isti je postupk pri dolasku po dijete 

-Roditelji/skrbnici se ne skupljaju ispred ulaza vrtića već trebaju pričekati pazeći na 
socijalnu distancu od 2 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike 

-Roditelj /skrbnik petkom donosi i odnosi ruksak s opremom za cijeli tjedan (rezervna 
odjeća).Iznimno se ruksak donosi slijedeći tjedan u ponedjeljak 11.05.2020. 



-Nije dozvoljeno donositi igračke od kuće lil bilo koji drugi dio „opreme“ 

-Ako dijete razvije simptome COVID -19 infekcije tijekom boravka u vrtiću,odgojitelj 
odmah obavještava roditelje koji su dužni u najkraćem roku doći po dijete. 


