
NAPOMINJEMO DA SVOJE POSTUPKE U RADU TEMELJIMO NA PREPORUKAMA 

STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TE 

MINISTARSTVA ZDRAVSTVA 

Poštovani roditelji, 

Sukladno odluci vlade RH i planu ublažavanja mjera uvedenih radi suzbijanja epidemije 

COVID-19 potrebno je uz poštivanje svih epidemioloških mjera omogućiti djeci rane i 

predškolske dobi redovito pohađanje dječjeg vrtića od 25. svibnja 2020. 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljne upute dječjim vrtićima o načinu rada 

i prihvatu djece. Cijeli tekst možete pročitati na sljedećem linku: https://www.hzjz.hr/wp-
content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf 

 Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi djecu u vrtić ako imaju povišenu tjelesnu 

temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, grlobolje, 

curenje iz nosa, glavobolje, drhtavice 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 a pogotovo ako su u samoizolaciji. 

 Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput 

kašlja i kratkog daha, grlobolje, curenje iz nosa, glavobolje, drhtavice 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 zaražena s COVID-19 ne smiju dolaziti u dječji 

vrtić. 

 Roditelji su dužni pridržavati se uputa o dovođenju i odvođenju djeteta. 

UPUTE ZA RODITELJE O DOVOĐENJU I ODVOĐENJU DJETETA 

 Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan 

prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju 

dovoditi dijete u vrtić. U slučaju povišene temperature i/ili pojave simptoma o 

tome obavijestiti vrtić i izabranom pedijatra/liječnika obiteljske medicine radi 

odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti 

također ne dolaze u ustanovu.  

 Dijete roditelj/skrbnik dovodi i odvodi iz vrtića na način da je u pratnji jednog 

djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik.  

 Ispred ulaska u ustanovu, kod ulaska i izlaska iz ustanove te u ustanovi svim se 

osobama savjetuje da održavaju međusobni razmak (1,5 m) 

 Roditelji/skrbnici s djetetom ulaze u vrtić slijedeći upute odgovorne osobe u 

vrtiću koja će regulirati ulazak. Pri ulasku u vrtić prelaze dezinfekcijske barijere 

te moraju dezinficirati ruke pri ulasku. U vrtiću se zadržavaju što je kraće moguće 

uz održavanje fizičke distance sa svim zaposlenicima vrtića.  

 Odgovorna osoba na ulazu će djetetu izmjeriti djetetu tjelesnu temperaturu 

beskontaktnim toplomjerom 

 U slučaju povišene tjelesne temperature, temperatura će se također provjeriti i sa 

toplomjerom ispod pazuha. 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf


 Ukoliko dijete ima simptome povišene temperature, grlobolje, curenja iz nosa, 

glavobolje, drhtavice, kašlja, teškoća s disanjem, slabosti, vaše dijete nećemo biti 

u mogućnosti primiti u vrtić. Ukoliko se tijekom dana uoče takvi simptomi , dijete 

će u što kraćem vremenu trebati napustiti vrtić. 

 Pri dolasku po dijete, roditelji dolaze do vrata sobe u kojoj dijete boravi, ne ulaze 

u sobu već čekaju da im odgojiteljica otvori vrata i preda dijete uz pridržavanje 

fizičke distance. Pritom se savjetuje što kraće zadržavanje u vrtiću.  

 Djeca ne nose zaštitne maske niti dezinficiraju ruke. 

 Roditelj donosi i odnosi u dječji vrtić obilježeni ruksak ili vrećicu s opremom 

isključivo petkom kada dolazi po dijete ili dva dana prije nego misli dijete 

dovesti u vrtić a stari ruksak uzima kući. Odgojitelj odlaže ruksak u vrtiću, te 

ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon pauze od 

48-72 sati. 

 Djeci nije dozvoljeno nositi hranu ni igračke u vrtić 

 O namjeri dovođenja djeteta u vrtić roditelj treba obavijestiti vrtić. Ako djeca 

razviju simptome COVID infekcije tijekom boravka u ustanovi, odgojitelji 

odmah obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku moraju doći po dijete. 

 Rad unutar dječjeg vrtića bit će organiziran prema uputama HZJZ poštujući sve 

higijensko-sanitarne mjere. 

 Vrtić može donijeti nove sigurnosne upute za roditelje prema potrebi 

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti na navedene kontakte dječjeg 

vrtića. Informacije i konzultacije o djeci tijekom njihovog boravka u vrtiću 

obavljat će se putem istih kontakata. 

E-mail: dv.smjesko.vir.infoadm@gmail.com 

Tel.  023/362-730 

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa i veselimo se skorom susretu! 

 


