DJEČJI VRTIĆ BAKAR
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U DJEČJEM VRTIĆU BAKAR U
PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021.

Upute se odnose na rad Dječjeg vrtića Bakar, a nastale su u skladu s trenutnim epidemiološkim
uvjetima i dokumentima
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf i
https://mzo.gov.hr/vijesti/modeli-i-preporuke-za-rad-u-uvjetima-povezanima-s-covid-19-upedagoskoj-skolskoj-godini-2020-2021/3916

UPUTE VEZANE UZ DOVOĐENJE I ODVOĐENJE DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA
➢ Roditeljima nije dozvoljen ulazak u zgradu vrtića, već roditelj dijete predaje odgajatelju na
ulasku u zgradu (iznimno je dozvoljen ulazak roditelja čija su djeca na adaptaciji)
➢ Roditelj je prilikom predaje djeteta obavezan nositi zaštitnu masku koja mora biti pravilno
postavljena, odnosno mora prekrivati nos i usta
➢ Prilikom dolaska, odgajatelj djetetu mjeri tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom
(ili roditelj obavještava odgajatelja o temperaturi koje je djetetu izmjerio ujutro prije dolaska
u vrtić)
➢ Prilikom ulaska u vrtić, dijete staje na dezinfekcijsku podlogu, preobuva se u papuče i pere
ruke sapunom i vodom.
➢ Mole se roditelji da ne dolaze u vrtić, ako oni ili dijete imaju simptome respiratorne infekcije
(povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta okusa i njuha,
grlobolja, proljev, povraćanje) ili ako im je izrečena mjera samoizolacije. Molimo da o tome
odmah obavijestite ravnateljicu vrtića

PROSLAVE ROĐENDANA
➢ Proslava rođendana dozvoljava se sladolednom tortom, ali bez puhanja u svjećice.
➢ Rođendan se može proslaviti i tortom od suhog i svježeg voće, također bez puhanja svjećica.

MJERE SUZBIJANJA BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)
➢ Bolesno dijete ne smije doći u vrtić
➢ Djeca sa znakovima bolesti ne smiju dolaziti u vrtić
➢ U slučaju pojave temperature kod djeteta za vrijeme boravka u vrtiću, odgajatelj obavještava
roditelja, koji je dužan odmah doći po dijete, za to vrijeme dijete se smješta u sobu za
samoizolaciju
➢ Nakon pregleda kod pedijatra, roditelj je dužan informacije o djetetu javiti odgajatelju,
zdravstvenoj voditeljici ili ravnateljici
➢ U slučaju pojave simptoma bolesti (kašalj, iscjedak iz nosa, kožne promjene, proljev,
povraćanje) bez povišene tjelesne temperature, odgajatelj poziva roditelja nakon konzultacija
sa zdravstvenom voditeljicom i roditelj je obavezan doći po dijete
➢ Roditelj je obavezan javiti ravnateljici, odgajatelju ili zdravstvenoj voditeljici informaciju ako
se COVID 19 dijagnosticira nekom od ukućana ili bliskih kontakata

KONTAKTI:
Ravnateljica: 091-233-23-01
Zdravstvena voditeljica: 091-233-23-03
Psihologinja: 099-355-85-93
Pedagoginja: 091-233-23-49

