DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
VELIKA GORICA
KLASA: 601-01/20-01/01
URBROJ: 238/31-76-01-20-19
U Velikoj Gorici 24. kolovoza 2020.
Poštovani roditelji/skrbnici
Zbog sigurnosti vaše djece, obitelji i svih djelatnika Dječjeg vrtića Velika Gorica, a prema Uputama za
sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i
srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Hrvatskog zavod za javno zdravstvo i Ministarstva
znanosti i obrazovanja od 24. kolovoza 2020. godine izdaju se

UPUTE ZA RODITELJE/SKRBNIKE
⮚ ne dolazite u pratnji djeteta ako imate simptome zaraznih bolesti (npr. povišena tjelesna
temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev,
povraćanje), ako vam je izrečena mjera samoizolacije ili ako imate saznanja da ste zaraženi s
COVID-19,
⮚ ne dovodite dijete u vrtić ukoliko:
o ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj,
poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev,
povraćanje)
o ima izrečenu mjeru samoizolacije
o imate saznanja da je zaraženo s COVID-19
⮚ obavezna je dezinfekcija ruku za odrasle pri ulasku u vrtić, a dezinfekcija obuće i za djece i za
odrasle pri ulasku u vrtić
⮚ dijete dovodite do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi
⮚ u vrtić ulazite na način da održava razmak od najmanje 1,5 m a po mogućnosti 2 m u odnosu
na sve druge osobe (međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva)
⮚ izbjegavate zadržavanje i grupiranje u vrtiću
⮚ zadržavanje u vrtiću (najduže do 15 minuta), moguće je samo na početku, kod prilagodbe
djeteta na novu sredinu.
⮚ prilikom kretanja po vrtiću obavezno koristite ZAŠTITNU MASKU (Bez maske ne možete ući u
vrtić već će dijete preuziti djelatnik ispred ulaza u vrtić)
⮚ U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba.
Moguće je ograničenje ulaska roditelja ili prilagođena primjena mjera u pojedinim područnim
objektima vrtića gdje neće biti moguće održati fizički razmak.
Molimo vas da djecu u vrtić dovodite do 9 sati.
⮚ S obzirom na Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja
da se spriječi kontakt djece iz različitih odgojnih skupina, javite nam ako imate stvarnu potrebu
korištenja jutarnjeg dežurstva (od 06:00 do 07:00 sati) i/ili popodnevnog dežurstva (od 16:00
do 17:00 sati).
Postupanje djece po ulasku u vrtić
⮚ odlazak do garderobe

⮚ obuvanje papuča
⮚ skidanje jakne
⮚ pranje ruke sapunom i vodom prije ulaska u odgojnu skupinu
Djeca
⮚ Dužni ste izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u vrtić te u slučaju
povišene tjelesne temperature ne smijete dovoditi dijete u ustanovu, već se javljate ravnatelju
ustanove i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
⮚ Vrijednost izmjerene temperature kod djeteta upisujete u bilježnicu i pokazujete je
odgojitelju u grupi svakodnevno. Bilježnicu nakon uvida odgojitelja odlažete u djetetov
ruksak. Bilježnicu će osigurati vrtić (preuzet ćete je kod odgojitelja u grupi)
Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr.
kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) djetetu će se u vrtiću
izmjeriti tjelesna temperatura.
Ako dijete razvije simptome COVID-19 tijekom boravka u vrtiću, odgojitelji će odmah obavijestiti
roditelja/staratelja, koji u najkraćem roku treba doći po dijete.
Sumnja na COVID-19
Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:
o povišena tjelesna temperatura (po pazuhom > 37,2)
o simptomi respiratorne bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja
o poremećaj osjeta njuha i okusa
o gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje
djece).
Djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom
također ne dolaze u ustanovu.
Djeca s kroničnim bolestima
⮚ Za svaku izrazito vulnerabilnu (osjetljivu) osobu ( dijete) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito
vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir
aktualnu epidemiološku situaciju.
⮚ Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim
posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar).
⮚ U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi
masku kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere.
Ove Upute su podložne promjenama.
Zahvaljujemo vam na suradnji i razumijevanju,
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