Dječji vrtić Rožica
Augusta Šenoe 3
Veliko Trgovišće

Obavijest roditeljima!
PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE
VIRUSOM COVID - 19 (do trenutka završetka mjera)
Poštovani roditelji, dosljednost postupanja prema djetetu (i djeteta) u vrtiću i u
obiteljskom okruženju jedini je način da uspijemo u namjeri da sačuvamo djecu i
sebe. Zato je važno da prije polaska djece u dječji vrtić roditelj razgovara s djetetom
(primjereno dobi) o izmijenjenim okolnostima boravka u vrtiću.
Djecu treba pripremiti za:
• promjenu ritma dana, funkcioniranja skupina (mješovitost grupa), nemogućnost
međugrupne suradnje unutar vrtića, novom načinu ulaska u njihov vrtić i skupinu.
Upoznajte djecu s tim da nećete ući s njim u garderobu, te da će ih dočekati
odgojiteljica koja će imati masku na licu. Pokažite im osobnim primjerom kako to
izgleda. Podsjetite ih na potrebu vlastitog zaštitnog ponašanju u skupini, higijenskim
navikama kojih se treba pridržavati (čestog pranja ruku, ne dodirivanja lica i sl.)… a na
sve to će ih upućivati i njihovi odgojitelji .
PROTOKOL DOLASKA U VRTIĆ
• Prvi dan dolaska djeteta u vrtić roditelj je obvezan najaviti preko izjave na mail
djecji.vrtic.rozica@kr.t-com.hr ili osobno do 7.5.2020. kako bi se organizirao prihvat
djeteta. Ako planira dovoditi dijete u kontinuitetu nema potrebe daljnje najave.
• Ukoliko dijete ne dođe u vrtić 1 i više dana roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo
djeteta u navedenim danima matičnim odgojiteljima preko kontakta skupine. Roditelj
ima obvezu navesti razlog odsustva kako ne bi dolazilo do nesporazuma vezanog uz
povratak i liječničke potvrde.
• Ponovni povratak djeteta u vrtić moguć je uz novu prijavu putem istog obrasca, na
isti način i pod istim uvjetima kao i prvi put.
• Ukoliko je dijete bilo odsutno zbog zdravstvenih razloga obavezna je dostava
zdravstvene potvrda nadležnog pedijatra. U vrtić ne može ući niti jedno dijete čiji
roditelj nije dostavilo liječničku potvrdu nakon izostanka djeteta zbog bolesti.
• U vrtić roditelj može dovesti potpuno zdravo dijete. Prije dolaska u dječji vrtić sebi i
svojim bliskim kontaktima (posebice djetetu) OBAVEZNO je izmjeriti tjelesnu
temperaturu. U slučaju povišene tjelesne temperature ne smije se dovoditi dijete u
ustanovu već se roditelji javljaju telefonom ravnateljici ustanove i odmah kontaktiraju
izabranog pedijatra radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima
drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.

• Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog
statusa, molimo odmah kontaktirati nadležnog pedijatra i javiti ravnateljici osobno na
mob 099 230 7180 ili mail djecji.vrtic.rozica@kr.t-com.hr

ORGANIZACIJA RADA U POSEBNIM UVJETIMA
-
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djecu se treba dovesti najkasnije do 8.00 sati
Roditelj/i ne smiju ulaziti u objekt vrtića osim u krajnjoj nuždi, a pri predaji djeteta
trebaju imati masku.
Na ulazu ih dočekuje dežurni odgajatelj i prihvaća dijete/djecu te ga/ih odvodi u
sobu boravka odgajatelju grupe
Rad s djecom bit će organiziran u tri sobe u prizemlju.
Ukoliko u isto vrijeme dođe više roditelja, moraju održati socijalnu distancu
između njih, te pričekati da odgajatelj dođe po slijedeće dijete koje odvodi u
njegovu sobu
Predaju djece potrebno je obaviti u što kraćem vremenu kako vas ne bi čekali
drugi roditelji s djecom
Djeci se kod dolaska neće dezinficirati ruke, već će im se ručice oprati toplom
vodom i sapunom. Potom odgajatelj odlaže stvari u ormarić i ulazi s djetetom u
sobu.
Roditelji se ne zadržavaju u grupicama ispred vrtića
Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati veću
komunikaciju na vratima vezanu uz dijete.
Svaka informacija koju roditelj drži važnim da odgojitelj zna prije dolaska /nakon
boravka djeteta u vrtić može proslijediti preko društvene mreže skupine
U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor, roditelj može (na isti
način) zatražiti da ga određena odgojiteljica nazove na mobitel (što će
odgojiteljica učiniti u najkraćem mogućem roku).
U slučaju promjene zdravstvenog statusa djeteta tijekom boravka u vrtiću i
preporuke odgajatelja ili ravnateljice o potrebi dolaska, roditelj će reagirati na
najbrži mogući način (u skladu s poslom koji obavlja) kako bi preuzeo dijete. Do
tog trenutka o djetetu će se skrbiti na najbolji mogući način.

OBVEZAN NAČIN DOSTAVE OPREME ZA TJEDNI BORAVAK DJETETA U VRTIĆU
• Dijete treba imati dva ruksaka ( ili odgovarajuće torbe) jasno obilježene (kao i sva
roba unutar nje)
• Roditelj isključivo petkom (zadnji radni dan) odnosi prvi obilježen ruksak s
rezervnom odjećom kako bi je oprao

• Roditelj isključivo petkom(zadnji radni dan) donosi drugi obilježen ruksak s
rezervnom odjećom kako bi se ona mogla koristiti tek nakon pauze od 48 sati (subota
i nedjelja)
• Odgajatelj preuzima /predaje ruksak roditelju ispred ulaznih vrata u vrtić prilikom
preuzimanja /predaje djeteta
POPIS POTREBNIH STVARI ZA OPTIMALAN BORAVAK DJETETA U VRTIĆU
1. RUKSAK označen imenom
2. PAPUČE označene imenom
3. PELENE
4. ZAŠTITNA KREMA ZA GUZU označena imenom
5. ZA JASLIČKU DJECU 3 KOMPLETA ODJEĆE
6. GAĆICE 2 kom
7. POTKOŠULJA 1 kom
8. ČARAPICE 3 para
9. MAJICA KRATKIH RUKAVA 3 kom
10. MAJICA / VESTA DUGIH RUKAVA 1 kom
11. HLAČICE / TAJICE 2 kom
12. BOČICA ZA VODU kod djece iz jaslica, označena imenom i zatvorena poklopcem
13. DUDA zatvorena u kutiji, označena imenom
14. ŠILTERICA označena imenom
15. DVIJE DO TRI NAJLONSKE VREĆICE (posebno za djecu iz jaslica)
• U vrtiću neće biti moguće “posuđivati “ opremu od drugog djeteta te ćemo vas u
slučaju da dijete nema rezervne stvari zvati da iste donesete. Kako ćemo dulje
boraviti na vanjskim prostorima i dolaska toplih i sunčanih dana, obvezno
(neposredno prije dolaska) treba namazati dijete kremom sa visokim zaštitnim
faktorom.
• Sadržaj ruksaka treba prilagoditi potrebama vlastitog djeteta imajući u vidu
dovoljne količine robe za promjenu djeteta u slučaju potrebe.
• Ruksak ne smije sadržavati nikakve osobne igračke, slatkiše ili bilo što drugo osim
odjeće koju držite potrebnom za djetetov boravak u vrtiću.
• Ruksak s čistom robom dostavljate svakog petka nakon što dođete po dijete kako bi
se mogao koristiti od ponedjeljka (nakon 48 sati) . Pri preuzimanju djeteta
odgojiteljica vam je obvezna predati i ruksak s robom koju je dijete koristilo tijekom
tjedna, a po potrebi i dnevno (djeca jasličke dobi)
PRATNJA DJECE
• Kada je god moguće, u pratnji pojedinog dijeta uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju
dvije odrasle osobe.
• Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom
kućanstvu s djetetom

Ovo je vrijeme puno izazova i nepredvidivih situacija. Odgajateljsko vijeće donijelo je Plan i
program rada u posebnim uvjetima, te protokole postupanja u uvjetima opasnosti od zaraze
COVID-19. Molimo vas zato poštovani roditelji za potpuno pridržavanje svih navedenih
mjera kako bi zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću ovo razdoblje učinili što lakšim
za djecu. Moramo navesti da će preporučene epidemiološke mjere za rad s djecom biti teško
provedive, posebno socijalna distanca i nemogućnost interakcije s djecom iz ostalih grupa.
Sve će to utjecati na ponašanje i psihološki razvoj djece, posebno iz razloga što djeca nisu u
vrtiću boravila više od dva mjeseca. Mi ćemo se svi zajedno potruditi da boravak djece u
vrtiću učinimo što lakšim i prirodnijim koliko nam to dane mjere dozvoljavaju.
S djecom koja ostaju kod kuće odgajatelji će biti u kontaktu, kao i do sada, preko društvenih
grupa.
Nadamo se da ova i ovakva situacija neće još dugo potrajati te da ćemo se svi uskoro vratiti
normalnom načinu života.
Srdačan pozdrav.
Ravnateljica, Gordana Pavlinić sa suradnicima

