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Predmet: Obavijest roditeljima/skrbnicima dječjeg vrtića

Poštovani roditelji/skrbnici,
obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz epidemiju COVID – 19
bolesti i zbivanja vezana uz koronavirus ( COVID – 19 ) i sukladno preporukama HZJZ molimo
Vas da se pridržavate sljedećih preporuka;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da roditelji/skrbnici ne dolaze u pratnju djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (
povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj, grlobolja, proljev, povraćanje, poteškoće
disanja, poremećaj osjeta njuha i okusa ), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako
imaju saznanja da su zaraženi s COVID -19
Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u ustanovu na način da održava
obavezan razmak od najmanje 1,5m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira obuću i
ruke dezinfekcijskim sredstvima postavljenima na ulazu
Obavezno je nošenje maske za lice na ispravan način sukladno preporukama HZJZ kako
za roditelje tako i za sve djelatnike ustanove
Roditelj dijete dovodi do garderobe, pomaže pri obuvanju papuča, obaviještava
odgojiteljicu o dolasku održavajući međusobni razmak
Dijete prije ulaska u skupinu pere ruke sapunom i vodom
Zadržavanje i grupiranje u ustanovi zabranjeno je !
Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije
dolaska djeteta u dječji vrtić i o izmjerenim vrijednostima obavijestiti odgojiteljicu
U slučaju da dijete razvije simptome bolesti za vrijeme boravka u dječjem vrtiću
odgojiteljica će obavijestiti roditelja koji je dužan u najkraćem vremenskom roku doći
po dijete
Nakon prebolje svake bolesti dijete se može vratiti u vrtić isključivo uz predočenje
liječničke potvrde
U slučaju da će dijete biti odsutno ( putovanje, noravak u kući u vrijeme praznika ili bilo
koji drugi razlog, osim bolesti obavezno o tome obavijestite odgojitelja.
Svaki izostanak djeteta više od dva dana koji nije najavljen odgojitelju tretiramo kao
bolest i dužni ste donijeti liječničku potvrdu. Do daljnjega ne donosite u vrtić nikakve
igračke i redovito održavajte sadržaj dječjeg ruksaka čistim kao i papuče.

