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UPUTE ZA RODITELJE TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJE COVID – 19 

 U vrtić dolaze djeca čija su oba roditelja/skrbnika zaposlena te ne postoji druga 

mogućnost zbrinjavanja djeteta 

 Roditelj/skrbnik upoznat je s uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o 

boravku djece u predškolskoj ustanovi za vrijeme epidemije COVID - 19 u cjelini, što 

potvrđuje pisanom izjavom prije uključivanja djeteta u vrtić a vrtić zadržava pravo 

provjere navedenih činjenica 

 Roditelji/skrbnici imaju obvezu mjerenja tjelesne temperature djetetu svaki dan prije 

dolaska u vrtić  

 Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja 

i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim 

na COVID - 19 (primjerice u kućanstvu ili u vrtiću) ili su pod sumnjom da bi mogli biti 

zaraženi s COVID - 19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u vrtić  

 O svakoj sumnji na COVID – 19 roditelj/skrbnik ima obvezu hitno telefonom 

obavijestiti ravnatelja na broj 091/3260772, kako bi se obavijestila epidemiološka 

služba  

 Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u vrtić 

 Dijete u vrtić dovodi uvijek po jedna odrasla osoba (roditelj/skrbnik), po mogućnosti 

uvijek ista ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe (koje žive u kućanstvu s djetetom i koje 

ne spadaju u rizičnu skupinu, kako bi se maksimalno izbjegao rizik) 

 Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz vrtića ako imaju povišenu 

tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha 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 jer 

tada ne smiju izlaziti iz kuće 

 Djecu dovode i odvode roditelji/skrbnici u prethodno dogovoreno vrijeme  

 Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu do ulaza u vrtić tako da ne ulaze u ustanovu, 

pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosno na druge 

roditelje/skrbnike i djecu  

 Roditelji/skrbnici se ne okupljaju na ulazu 
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 Odgajatelj ili drugi stručni djelatnik preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku dijete 

pred ulaznim vratima vrtića 

 Roditelj/skrbnik petkom donosi i odnosi u vrtić obilježeni ruksak s opremom za cijeli 

tjedan (iznimno se ruksak donosi u ponedjeljak 11.5.) 

 Ruksak s opremom sadrži: pidžamu, rezervnu odjeću i obuću (donje rublje, čarape), 

za djecu koja koriste: pelene, dudu, bočicu, tješilicu – koje iz epidemioloških razloga 

ostaju u vrtiću  

 Djeca u vrtić ne donose igračke od kuće  

 Ako dijete razvije simptome COVID - 19 infekcije tijekom boravka u vrtiću, odgajatelj 

odmah obavještava roditelje, koji su dužni u najkraćem roku doći po dijete 

 

 

 


