
 

 

 

OBAVIJEST  

ZA SVE POLAZNIKE VRTIĆA 

 
 

 

   Voljeli bismo Vas upoznati sa specifičnim mjerama koje ćemo provoditi, a u skladu su s 

preporukama HZJZ i nadležnog Ministarstva: 

 

 svako jutro izmjerite djetetu temperaturu kako biste bili sigurni da nije povišena 

 ukoliko dijete pokazuje bilo koji od simptome zarazne bolesti npr. povišena tjelesna 

temperatura (po pazuhom > 37,2),  kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha 

i okusa, grlobolja, proljev ili povraćanje, molimo Vas da se javite odgojitelju i 

liječniku,te ne dovodite dijete u vrtić 

 djecu dovedite do 9.00 sati 

 djecu dovodi po jedna odrasla osoba, te se ne zadržava u prostoru vrtića 

 djeca u vrtiću ne nose maske, ali odrasli obavezno stavljaju maske i dezinficiraju ruke 

 zajedno prelazite preko dezbarijere i dezinficirate obuću 

 pri dolasku roditelj pere s djetetom ruke i uvode ih u skupinu 

 molimo da ruksak i stvari potpišete; četkice za zube nije potrebno nositi do daljnjega 

 održavajte ormarić djeteta čistim i urednim 

 molimo da djeca ne donose igračke u vrtić, a od prijelaznih objekata dozvoljene su 

samo dude i bočice 

 molimo da uvijek nekoliko istih osoba dovodi i odvodi djecu 

 rođendani; roditelj može donijeti u vrtić samo svježe voće, ali ga obavezno ostavite u 

kuhinji kako bi se opralo prije objeda 

 s obzirom na duži prekid u dolaženju u jaslice/vrtić djeca mogu iskazivati određene 

adaptacijske teškoće, stoga ih unaprijed pripremite na povratak u jaslice/vrtić 

 također, molimo da djecu pripremite razgovorom na nove mjere prilikom dolaska te s 

njima razgovarate o pojačanim higijenskim mjerama te preporukama fizičke 

udaljenosti 

 u tome Vam mogu pomoći savjeti stručnjaka ili slikovnice o koronavirusu koje možete 

pronaći među starijim objavama na našoj Facebook stranici 

 odgojiteljice će također s djecom provesti razgovore i različite aktivnosti kao 

preventivno-sigurnosne mjere kako bi se svi osjećali što sigurnije 

 


