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SAŽETAK ZA RODITELJE I DJELATNIKE 

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI 

COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA                   

U PED. GOD. 2021./2022. 

 

Poštovani roditelji i djelatnici, 

 

s ciljem osiguravanja zdravstvene zaštite naše djece i svih nas, Dječji vrtić 'Špansko' 

donosi prilagodbu HZJZ Uputa (javno objavljenih 26. kolovoza 2021.) prostorno-

materijalnim i drugim uvjetima naših objekata te potrebama odgojno-obrazovnog 

procesa. 

Odgojno-obrazovni rad po skupinama i rad svih vrtićkih službi organiziran je u punom 

kapacitetu i obujmu jer se u trenutačnim epidemiološkim uvjetima smatra jednako 

sigurnim kao i rad od kuće. 

S ciljem sprječavanja širenja zaraze te zaštite zdravlja djece i svih uključenih u odgoj i 

obrazovanje djece rane i predškolske dobi, pozivamo vas na poštivanje svih u 

nastavku navedenih uputa i mjera, koje su obvezujuće za sve naše korisnike (djecu i 

roditelje) i djelatnike, kao i sve vanjske subjekte s kojima surađujemo. 

 

Temeljna odredba 

Nošenje maske za lice (koja prekriva i usta i nos) obvezujuće je za sve roditelje, 

djelatnike i vanjske subjekte tijekom boravka u ustanovi i na igralištu (i općenito u 

situacijama međusobne komunikacije). Djeca ju nisu obvezna nositi. 



U neposrednom radu s djecom, a radi ostvarivanja socioemocionalne povezanosti, 

osiguravanja adekvatne komunikacije i interakcije s djecom, odgajatelj neće nositi 

masku, ali ju je dužan staviti na lice i nos čim stručni suradnik uđe u sobu ili kreće u 

komunikaciju s osobljem ili roditeljem djeteta. 

Dijete/roditelj/djelatnik ne dolazi u ustanovu ako: 

 ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće 

u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev i povraćanje), 

 ima izrečenu mjeru samoizolacije, 

 ima saznanja da je zaražen koronavirusom, 

 je pratnja djetetu, a ima simptome zarazne bolesti, izrečena mu je mjera 

samoizolacije ili ima saznanja da je zaražen koronavirusom (u tim slučajevima 

dijete u vrtić dovodi druga, zdrava osoba). 

 

Primarne mjere – fizička distanca, higijena i dezinfekcija: 

 Fizičko udaljavanje među djecom nastojati će se osigurati u onim 

situacijama kada je to s obzirom na narav funkcioniranja djeteta rane dobi 

(igra, istraživanje svim osjetilima, socijalizacija)  moguće i ne osiromašuje 

odgojno-obrazovni proces i aktivnosti potrebne za djetetov cjelovit razvoj i 

napredak. 

 Smanjiti će se fizički kontakt djece iz različitih odgojnih skupina, osim u 

situacijama provedbe kraćeg programa u kojem sudjeluju djeca iz različitih 

odgojnih skupina. 

 Boravak u dvorani biti će organiziran po skupinama. 

 Prilikom boravka na zraku (igralište vrtića) djecu će se, koliko će to biti 

moguće, odijeliti kako se ne bi miješao veći broj djece iz različitih skupina. 

 Smanjiti će se fizički kontakt djelatnika i roditelja pri ulazu i tijekom boravka 

u ustanovi (ne preporuča se dulje zadržavanje u prostorijama vrtića tijekom 

dovođenja djeteta). 

 Osoblje zaduženo za održavanje prostora vremenski će minimalizirati 

boravak u odgojnim skupinama tijekom odgojno-obrazovnog procesa 



(čišćenje stola i prostora nakon konzumacije obroka te održavanje higijene 

prostora). 

 Roditeljski sastanci održavati će se u prostorima odgojnih skupina uz 

kontinuirano prozračivanje prostora, nošenje maski i sjedenje s razmakom. 

Napomena: Tijekom perioda prilagodbe novoupisane djece, a s ciljem poštivanja 

humanističkih i demokratskih načela provedbe procesa odgoja i obrazovanja u 

ustanovi i osiguravanja jednakih prava i prilike svim roditeljima, dopušen je boravak 

jednog djetetovog roditelja u prostoru skupine u trajanju od 15 minuta s posebnim 

naglaskom na uputu da istovremeno mogu do četiri roditelja sa svojom djecom boraviti 

u prostoru odgojne skupine prema unaprijed određenom i s odgajateljima 

dogovorenom rasporedu koji je poželjno ne mijenjati. 

 

 Višekratno će se svakodnevno poticati osobna higijena djece: 

✓ pranje ruku uz nadzor (tekućim sapunom i vodom uz korištenje 

jednokratnih papirnatih ručnika) prije ulaska u skupinu, prije 

konzumacije obroka, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, 

nakon čišćenja nosa i u svakoj prilici kada se ruke djeteta zaprljaju,  

✓ kihanje u rukav,  

✓ brisanje nosa jednokratnim maramicama,  

✓ sprječavanje dijeljenja i zamjena čaša i pribora za jelo s drugom 

djecom. 

Napomena: Djeca rane dobi ne moraju koristiti dezinficijens na ulazu u vrtić jer 

ruke peru po dolasku u vrtić sapunom i vodom. 

 

 Dezinfekcija prostora vršiti će se više puta dnevno, posebice kvaka, 

prekidača, rukohvata i svih površina koje se učestalo dodiruju. 

 U prostorima odgojnih skupinama u ponudi će biti raznovrsni didaktički materijali 

i materijali koji nisu pedagoški oblikovani ili su reciklažni kako bi se osiguralo 

bogatstvo poticaja za konstruktivne i svrhovite aktivnosti djece u odgojno-

obrazovnom procesu. 

 Pritom će se kontinuirano voditi računa da se materijali i poticaji koje je 

nemoguće ili teže dezinficirati, češće zamijene i ponude novi. 



 Odrasli (djelatnici, roditelji i vanjski subjekti) dužni su dezinficirati ruke prilikom 

ulaska u ustanovu. 

 

 Osiguravati će se češće provjetravanje prostorija u kojima borave djeca i 

djelatnici te dulji boravak na otvorenom (sukladno vremenskim uvjetima). 

 Djelatnici će na zajedničkim internim sastancima nositi maske i sjediti uz fizičku 

distancu. 

 

Evidencija ulazaka i izlazaka: 

 Roditelji su dužni povremeno djetetu kod kuće (a prije dolaska u vrtić) izmjeriti 

temperaturu no nisu više dužni voditi evidenciju u bilježnici u djetetovom 

vrtićkom ruksaku. 

 Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta u vrtić i iz vrtića roditelji su dužni u 

bilježnicu ispred ulaza u odgojnu skupinu upisati svoje ime i prezime te zabilježiti 

vrijeme dolaska. 

 Djelatnici se također u zbornicama objekata upisuju u evidenciju dolazaka i 

odlazaka. 

 Mjeriti temperaturu prije dolaska na posao i upisivati temperaturnu vrijednost u 

dnevnu evidenciju dužni su i nadalje činiti djelatnici koji nisu preboljeli Covid-19 

niti su cijepljeni u posljednjih 14 dana do devet mjeseci. 

 Predstave i gostovanja vanjskih subjekata s ciljem obogaćivanja redovnog i 

posebnih programa organizirati će se uz predočenje Covid potvrde vanjskih 

subjekata. 

 Medijski prilozi (uz prethodno pribavljenu suglasnost roditelja) snimati će se na 

otvorenom. 

 Stručne su suradnice radi naravi svog posla slobodne boraviti u prostoru 

odgojnih skupina i biti u interakciji i komunikaciji s djecom i odgajateljima uz 

nošenje maske preko lica i usta. 

 Studentska praksa biti će organizirana za sve prijavljene studente uz napomenu 

kako će za studente koji nisu preboljeli Covid-19 i/ili nisu cijepljeni ona biti 

ograničena na jednu odgojnu skupinu (uz nošenje maske za lice), dok će za 



one koji jesu cijepljeni ili su preboljeli Covid-19 unatrag 14 dana do 9 mjeseci 

praksa biti organizirana u punom opsegu zadataka koje imaju te u više odgojnih 

skupina različite kronološke dobi djece. 

 

U slučaju razvoja znakova bolesti i zaraze: 

 U slučaju manifestacije prethodno navedenih simptoma zaraze kod djeteta, 

odgajatelj će obavijestiti ravnateljicu i roditelja, a dijete izolirati od ostatka 

skupine u posebnu prostoriju (u objektu Špansko to je soba zdravstvene 

voditeljice, u objektu Oranice soba pedagoginje, a u objektu Hrnetićka zbornica) 

i predati u skrb prisutnoj stručnoj suradnici koja će s djetetom u igri provesti 

vrijeme do dolaska roditelja (koji je dužan doći po dijete u najkraćem mogućem 

roku). 

 U slučaju da u tom trenutku ni jedna stručna suradnica nije prisutna u ustanovi, 

odgajatelj će dijete (do dolaska roditelja) u prostoru njegove odgojne skupine 

izdvojiti u drugi dio sobe u igru u neki od centara aktivnosti dok će ostala djeca 

nastaviti svoju igru i aktivnosti u drugom dijelu sobe. 

 Odgajatelji su nakon utvrđene sumnje na simptome bolesti Covid-19 dužni nositi 

vizir, a u slučaju zaraze i izolacije djeteta i jednokratnu pregraču. 

 Pri pojavi simptoma koji mogu upućivati na zarazu koronavirusom kod djeteta, 

dijete se izdvaja iz skupine koja nastavlja s radom, a u slučaju potvrde zaraze, 

u samoizolaciju idu svi koji su bili u kontaktu sa zaraženim djetetom (djeca i 

odrasli), a koji nisu preboljeli Covid-19 ili nisu cijepljeni unazad 14 dana do devet 

mjeseci. 

 

 Djelatnik koji je dužan prije odlaska na posao kod kuće mjeriti tjelesnu 

temperaturu, ukoliko primijeti da je ona u vrijednosti 37,3 celzijevih stupnjeva ili 

viša, ne smije dolaziti na posao nego obavještava ravnateljicu i svog liječnika 

opće prakse. 

 Ukoliko roditelj kod kuće izmjeri povišenu tjelesnu temperaturu kod djeteta istu 

ili veću od prethodno navedene, ne smije dovoditi dijete u vrtić i dužan je 

obavijestiti vrtić te kontaktirati svog pedijatra. 

 



Pozivam svu djecu, roditelje, djelatnike i vanjske suradnike da budemo odgovorni, 

zaštitimo sebe i druge te poštujemo ove upute i mjere. 

Hvala na razumijevanju. 

 

 

Ravnateljica Katica Ardalić i cjelokupni tim DV 'Špansko' 

 


