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Stari Grad, 5. svibnja 2020. god.
Poštovani roditelji,
slijedom Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i
predškolskog odgoja u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i
predškolske dobi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rad će biti organiziran prema
prijavljenim potrebama o zbrinjavanjem djece od 11.05.2020.
Molim roditelje za odgovorno ponašanje prema sljedećim uputama:
1. Ujutro, prije dolaska u vrtić izmjerite tjelesnu temperaturu sebi i svom djetetu. U
slučaju povišene tjelesne temperature i drugih znakova zaraznih bolesti dijete ne
pohađa vrtić.
2. Bolesno dijete ne dovodite u vrtić nego nas telefonski obavijestite te se javite svom
liječniku.
3. Pri dolasku pozvonite i pričekajte da osoblje dječjeg vrtića preuzme Vaše dijete.
4. Ne ulazite u prostorije vrtića.
5. Ukoliko je više roditelja došlo u isto vrijeme treba držati razmak od 2m ispred ulaza
u
vrtić.
6. Jedno dijete dolazi u pratnji isključivo jedne odrasle osobe (po mogućnosti uvijek
iste).
7. Dijete će prije ulaska u skupinu stati na dezbarijeru na kojoj dezinficira obuću uz
pomoć odgojitelja. Zatim odlazi u garderobu skinuti obuću i jaknu te odlazi u sanitarni
čvor oprati ruke i tek onda ulazi u sobu dnevnog boravka.
8. Ako nije nužno potrebno djeca ne donose nikakve stvari sa sobom u vrtić (ruksak,
igračke).
9. U slučaju da imate potrebu nešto donijeti o tome nas prethodno telefonski
obavijestite.
10. Dijete ne nosi masku te ne dezinficira ruke već ga se potiče na što češće pranje ruku
sapunom i vodom.
11. Pri preuzimanju djece iz Dječjeg vrtića pozvonite i pričekajte da osoblje dovede
Vaše dijete do vrata.
12. Nakon formiranja skupine djece 11.5.2020. sljedećih 14 dana ne primaju se nova
djeca u skupinu. Stoga, upućujemo na kontinuirano pohađanje programa vrtića.

Obzirom na situaciju molim Vas da slijedite upute odgojitelja. O svim daljnjim mjerama i
postupanjima bit ćete pravovremeno obaviješteni.
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