
KRATKE UPUTE RODITELJIMA 

ZA POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2020./2021.

Poštovani roditelji/skrbnici,

Prema novim Uputama HZJZ i MZO od 24.08.2020. godine, nastavlja se obvezno poštivanje i 
pridržavanje epidemioloških mjera, te Vas ovim putem podsjećamo na najvažnije:

 ne dovoditi dijete u Ustanovu ako ima simptome zarazne bolesti ( npr. povišena 
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, 
grlobolja, proljev, povraćanje)

 ne dovoditi dijete u Ustanovu ako ima izrečenu mjeru samoizolacije
 ne dovoditi dijete u Ustanovu ako imate saznanja da je zaraženo s COVID-19
 ne dolaziti u pratnji djeteta ako imate simptome zarazne bolesti (npr. povišena 

tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, 
grlobolja, proljev, povraćanje)

 dijete je potrebno dovesti u vrtić najkasnije do 8:00 h ( roditelji ne ulaze u vrtić, već  
su obvezni pri dovođenju/odvođenju djeteta pričekati svoj red te održavati fizičku 
distancu u odnosu na druge roditelje i djecu (1,5m)

 ulazna vrata se otvaraju na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena, 
odgojitelj preuzima dijete ispred ulaza u vremenu od 6:15-8:00, dijete ulazi s 
odgojiteljem tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, te pere ruke sapunom i 
vodom prije ulaska u skupinu

 adaptacijski period novoupisane djece provodit će se po posebnom planu i dogovoru
 roditelj je obvezan svako jutro prije dolaska u vrtić djetetu izmjeriti temperaturu, te 

izmjerenu vrijednost priopćiti odgojiteljici pri predaji djeteta.
 u slučaju povišene tjelesne temperature roditelj ne smije dovoditi dijete u ustanovu, 

već se javlja ravnatelju ustanove ( 099 545 5630) i izabranom pedijatru/liječniku 
obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta

 ako dijete razvije simptome COVID-19 tijekom boravka u Ustanovi, odgojitelji odmah 
obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete

 roditelji u Ustanovu donose obilježeni ruksak s opremom
 nošenje igrački od kuće nije dopušteno
 odgojitelji provode s djecom što je moguće više vremena na vanjskom prostoru 


