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OBAVIJEST ZA RODITELJE O OTVARANJU VRTIĆA OD 

25.5.2020. 

Rad u predškolskim ustanovama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštivanje uputa HZJZ od 20.05.2020., 

smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje 

uključivanje sve djece u vrtiće od 25.05.2020. 

Prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, molimo roditelje:   

 da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna 

temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera 

samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19, 

 da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna 

temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru 

samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19. 

Roditelji će moći dovoditi djecu u vrtić i poslije 25.05.2020., odnosno naknadno. 

 

RODITELJI KOJI ĆE DOVODITI DJECU  

MORAJU SE PRIDRŽAVATI SLJEDEĆIH UPUTA: 

Ulazak i izlazak iz vrtića 

Dječja oprema  
Ako je moguće organizirati, roditelj donosi i odnosi u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom za cijeli tjedan 

- isključivo petkom (posljednji radni dan u tjednu) kada dolazi po dijete. Odgajatelj preuzima i vraća ruksak 

roditelju ispred ulaznih vrata. Odgajatelj odlaže ruksak u vrtiću, te ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje 

se koristiti tek nakon pauze od 48-72 sata. Poželjno je donijeti najlonske vrećice u kojima će roditelj svakodnevno 

nositi prljavu odjeću doma.  

Ulazak u vrtiće  

 Kada dovode djecu u vrtić, preporučuje se koliko je moguće da roditelji ili druge osobe u pratnji djeteta 

izbjegavaju ulaziti u ustanovu. Ispred ulaza u ustanovu, svim se osobama savjetuje da drže međusobni 

razmak (1,5 m). Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva. U pratnji jednog djeteta 

vrtićke dobi uvijek je samo jedna odrasla osoba 

 Roditelj isključivo može dovesti dijete do 9.00 sati, nakon čega se vrtić zaključava 

 Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena 

 Dijete na ulazu preuzima odgojitelj/stručni suradnik, odvodi ga do garderobe gdje obuva papuče, skida 

jaknu, te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu 

https://drive.google.com/file/d/1D_63sBK1-qUF6duRB7QW2ao1PkQcF5O1/view?usp=sharing


Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma 

 Roditelji imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u 

slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom 

ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Ako djeca razviju 

simptome COVID infekcije tijekom boravka u ustanovi, odgajatelji odmah obavještavaju roditelje, koji u 

najkraćem roku moraju doći po dijete 

 Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u vrtić 

Djeca s teškoćama  

Djeci s teškoćama omogućuje se uključivanje u ustanove. 

 

Molimo Vas da pratite obavijesti na našim mrežnim stranicama. 

 

          RAVNATELJICA  

         DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK 

                 Lidija Varošanec, prof. 


