
PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE 

U UVJETIMA UGROZE OD BOLESTI COVID-19 

 

Vrijeme pružanja usluge dječjeg vrtića u razdoblju od 11.05. do 22.05. je od 6,30 do 16,30 sati. 

Vrata vrtića se zaključavaju od 8,00 sati do 15,00 sati. 

Dosljednost postupanja prema djetetu u vrtiću i u obiteljskom okruženju jedini je način da 

uspijemo u namjeri da sačuvamo vlastito i djetetovo zdravlje. Stoga je vrlo važno da prije polaska 

djeteta u vrtić roditelj razgovara s djetetom (primjereno dobi) o izmijenjenim okolnostima boravka 

u vrtiću. Djecu treba pripremiti za: 

- Promjene ritma dana (dolasci u vrtić po grupama na fizičkoj udaljenosti, nemogućnost 

međugrupnog druženja djece u unutarnjim prostorima vrtića)  

- Novi način ulaska u njihov vrtić i skupinu (upoznajte dijete s tim da nećete s njim/njom 

ulaziti u garderobu, nego da će ih na vanjskim vratima dvorišta vrtića dočekati 

odgojiteljica s maskom na licu koja će im na kratko (beskontaktnim toplomjerom) 

izmjeriti tjelesnu temperaturu te će se tek tada uputiti u skupinu prema utvrđenom 

rasporedu                           

- Funkcioniranje skupina (spajanje skupina djece Leptirići i Pčelice u jednu skupinu u 

dosadašnji prostor – ULAZ 2 te spajanje djece iz skupina Bubamare i Cvjetići u jednu 

skupinu, u prostor Cvjetića – ULAZ 1) 

- Potrebu vlastitog zaštitnog ponašanja u skupini te higijenskim navikama kojih se 

trebaju pridržavati...na sve to će ih upućivati i odgojiteljice 

DOVOĐENJE DJETETA U VRTIĆ: 

1. Roditelj (jedan u pratnji djeteta) dužan je dijete dovoditi uvijek u isto unaprijed 

dogovoreno vrijeme u vrtić. 

2. Roditelj s djetetom dolazi do ulaza u dvorište vrtića, osobno predaje dijete osobi na 

tom istom ulazu, bez mogućnosti osobnog ulaza u prostor vrtića. 

3. Obavezno je držati razmak od min. 2 m te pričekati da dijete preuzme osoba na ulazu 

(distance će biti jasno označene). 

4. Roditelji se ne zadržavaju na ulazu niti ispred vrtića. 

5. Roditelji ne ulaze u vrtić, osim u krajnjoj nuždi. 

6. Kad god je to moguće, u pratnji pojedinog djeteta uvijek je jedna, ista osoba ili se 

izmjenjuju 2 odrasle osobe (roditelji). 

7. Ukoliko su roditelji spriječeni dovoditi i odvoditi dijete u/iz vrtića, u pratnji djeteta treba 

biti odrasla osoba iz užeg kruga kućanstva, koja nije kronični bolesnik ili starija od 65 

godina uz prethodnu pravovremenu najavu na e-mail ili telefon vrtića. 

8. Prvi dan dolaska djeteta u vrtić, roditelj je obvezan najaviti potrebu za smještajem 

ispunjavanjem obrasca PRIJAVE DOLASKA DJETETA (preuzeti u prilogu, ispuniti i u 

PDF formatu poslati na mail vrtića: dvsmijesak@gmail.com do petka 8.05. ili osobno 

isprintanu i ispunjenu prijavu predati kod dolaska djeteta u vrtić 11.05.2020.) te 
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predati POTVRDE POSLODAVCA oba roditelja o radnoj obvezi dolaska na radno mjesto 

s jasno naznačenim radnim smjenama). 

9. Ukoliko dijete ne dođe u vrtić 1 ili više dana, roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo 

djeteta u navedenim danima preko e-maila vrtića uz obvezu navođenja razloga 

odsustva kako ne bi dolazilo do nesporazuma vezanog uz povratak djeteta u vrtić i 

donošenja potrebne liječničke potvrde.  

10. Ukoliko je dijete bilo odsutno zbog zdravstvenih razloga, obavezna je dostava liječničke 

potvrde. U vrtić ne može ući niti jedno dijete čiji roditelj nije dostavio liječnički potvrdu 

nakon izostanka djeteta zbog bolesti. 

11. Ukoliko roditelj ima dileme vezane uz zdravstveni status djeteta obvezan je nazvati 

ravnateljicu kako bi u dogovoru s njom otklonio bilo kakvu sumnju ispravnosti svoje 

odluke o dovođenju djeteta u vrtić. 

12. U vrtić roditelj treba (i može) dovesti potpuno zdravo dijete. Prije dolaska u dječji 

vrtić roditelj sebi, a posebice djetetu obavezno treba izmjeriti tjelesnu temperaturu. U 

slučaju povišene tjelesne temperature djeteta (iznad 37,2 C), roditelj ne smije dovoditi 

dijete u vrtić, već telefonom o tome obavještava ravnateljicu i kontaktira liječnika 

pedijatra radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. 

13. Djeca sa znakovima drugih bolesti (kašalj, hunjavica, curenje iz nosa, proljev, 

povraćanje) također ne mogu dolaziti u ustanovu. 

14. Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog 

statusa, molimo odmah kontaktirati nadležnog pedijatra i javiti ravnateljici vrtića 

osobno na mobitel. 

Ostale napomene: 

Potrebno je donijeti u vrtić čistu vreću za spavanje te vreću rezervne garderobe za dijete. Sadržaj 

vreće prilagoditi potrebama svog djeteta imajući u vidu dovoljne količine odjeće za promjenu 

djeteta u slučaju potrebe. 

U vrtiću neće biti moguće posuđivati opremu od drugog djeteta te ćemo vas u slučaju da dijete 

nema dostatne rezervne odjeće zvati da istu donesete. 

Nije dozvoljeno donošenje nikakvih ostalih nepotrebnih predmeta kao niti igračaka (plišanaca) od 

kuće. 

ODVOĐENJE DJETETA IZ VRTIĆA: 

1. Roditelj pozvoni na zvono kod ulaznih vrata samog objekta vrtića prema rasporedu 

skupina (ULAZ 1 ili ULAZ 2) te se vraća natrag kod ulaznih vrata dvorišta vrtića na 

parkiralištu. 

2. Roditelj čeka da dijete pripremljeno izađe van iz objekta i dvorišta vrtića. 

3. Ostanite na vidljivom mjestu kod samih ulaznih vrata da vas dijete može vidjeti na 

parkiralištu bez nepotrebnog zadržavanja. 

4. Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati veću komunikaciju 

na vratima vezanu uz dijete. 

5. Svaka informacija koju roditelj drži važnom da odgojiteljica zna prije dolaska ili nakon 

boravka djeteta u vrtiću, može proslijediti preko e-maila vrtića ili porukom na mobitel 



ravnateljice. Poruka roditelja će u najkraćem roku stići do odgojiteljice kojoj je 

namijenjena. 

6. U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor, roditelj može na isti način 

zatražiti da vas određena odgojiteljica nazove na mobitel, a što će odgojiteljica učiniti 

u najkraćem mogućem roku.  

Molimo roditelje za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera kako bi zajedničkim snagama i 

vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta.                        

Toliko trebamo i možemo učiniti zajedno. 

 

Koprivnica, 6. svibnja 2020. 


