Dječji vrtić Opatija
Ulica Antonta Mihića 5 a, Opatija
Opatija, 04. svibnja 2020.

UPUTE RODITELJIMA TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJE COVID - 19
Upute su izrađene sukladno uputama HZJZ za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u kojima se
osigurava smještaj djece rane i predškolske dobi u vrtiće.
•

Roditelj/skrbnik upoznat je s uputama HZJZ 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 parvo provjere navedenih činjenica iz potpisane Izjave.

•

U vrtić može doći potpuno zdravo dijete iz obitelji s oba zaposlena roditelja, kod kojih ne postoji
druga mogućnost zbrinjavanja djece.

•

Prema preporuci HZJZ preporuča se ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima: bolesti
dišnog sustava, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencije, djece s
većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima, kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju neku
od navedenih bolesti.

•

U vrtić ne mogu dolaziti djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne
simptome poput kašlja i kratkog daha ili koja su pod rizikom da su mogla biti u kontaktu s
osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da
bi mogla biti zaražena s COVID-19.

•

Roditelj je obavezan odmah obavijestiti ravnateljicu na broj mobitela 099 267 00 52 o sumnji ili
dijagnosticiranju COVID-19 djetetu ili nekom od ukućana ili bliskim kontaktima, kako bi se
obavijestila epidemiološka služba.

•

Djeca sa zaraznim bolestima također ne mogu dolaziti u vrtić.

•

Roditelji/skrbnici koji 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 ne smiju dovoditi niti odvoditi
djecu iz vrtića, a posebno ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće.

•

U slučaju promjene zdravstvenog stanja, bez obzira na prisutnost povišene tjelesne
temperature (iscjedak iz nosa, proljev, povraćanje, kašalj,…) roditelj/skrbnik bit će pozvan te će

doći po dijete u najbrežem mogućem vremenskom periodu. Do tog trenutka zdravstvena
voditeljica će izdvojiti dijete i skrbiti o njemu na najbolji mogući način. Roditelj/skrbnik je dužan
obratiti se pedijatru i nakon obavljenog pregleda javiti informacije o zdravstvenom stanju
djeteta zdravstvenoj voditeljici DV Opatija na broj mobitela 099 560 21 16.
•

Roditelj/skrbnik dužan je ispuniti Anketu o korištenju usluga DV Opatija tijekom trajanja
epidemije COVID-19 kao i Prijavu o dolasku djeteta u DV Opatija tijekom trajanja epidemije
COVID-19.

•

Za sve one roditelje/skrbnike koji do srijede 06. 05. 2020. ne ispune i ne pošalju Anketu o
korištenju usluga DV Opatija za vrijeme trajanja epidemije COVID-19, smatrat će se da njihova
djeca neće koristiti usluge vrtića.

•

Djeca za koju roditelji/skrbnici odluče da će 11. 05. 2020. krenuti u vrtić, mogu u svakom
trenutku odlučiti prestati koristite usluge vrtića i ostati kod kuće.

•

U odgojno-obrazovne skupine koje će se formirati 11. 05. 2020. neće biti moguće u narednom
razdoblju od 14 dana uključiti novu djecu niti se skupina može drugačije formirati.

•

Ukoliko do 11. 05. 2020. vrtić zaprimi novu preporuku, uputu ili uoči novu mogućnost, roditelji
će o tome biti obaviješteni putem mrežnih stranica DV Opatija.

DOVOĐENJE DJETETA U USTANOVU I PREDAJA DJETETA RODITELJU
Roditelji/skrbnici dovode djecu u vrtić i iz vrtića odvode na sljedeći način:
•

Roditelj osobno predaje dijete odgojitelju ispred ulaza u ustanovu.

•

Dijete do vrtića prati ili iz vrtića preuzima jedan roditelj.

•

Roditelj ne ulazi u ustanovu osim u krajnjoj nuždi. U tom slučaju roditelj u vrtić na ulazu
dezinficira obuću i ruke te ulazi s maskom na licu i rukavicama.

•

Ulazna vrata vrtića tijekom dana bit će zaključana.

•

Vrijeme u kojem će roditelji moći dovesti djecu u vrtić je od 6:00 do 8:30 nakon čega se vrata
vrtića zaključavaju.

•

Vrijeme u kojem će roditelji moći preuzeti djecu iz vrtića je od 15:30 do 17:00 sati.

•

Roditelji djece koja su upisana u smjensku skupinu, svoju djecu dovodit će u period od 6:00 do
8:30 ili od 11:00 do 11:30 sati, ovisno o smjenama u kojima rade.

•

Roditelji na ulazu trebaju zadržati distancu od 2 metra jedan od drugoga.

•

Ispred ulaznih vrata vrtića bit će postavljena podloga za dezinfekciju obuće na koju dijete treba
stati i dezinficirati obuću.

•

Djetetu će se po dolasku u ustanovu izmjeriti tjelesna temperature beskontaktnim
toplomjerom.

•

Dežurni odgojitelj, zdravstvena voditeljica ili stručni suradnik na ulazu preuzima obilježeni
ruksak s rezervnom odjećom i djetetovim stvarima (po mogućnosti pripremiti stvari za period
od tjedan dana) i vodi dijete u prostor djetetove skupine.

•

Ruksak s opremom sadrži: pidžamu, rezervnu odjeću i obuću (donje rublje, čarape), te pelene,
dudu, bočicu za one koji ih koriste, a koje iz epidemioloških razloga ostaju u vrtiću

•

Za to vrijeme druga djeca i njihovi roditelji čekaju ispred ulaznih vrata.

•

Roditelji se ne zadržavaju u grupicama ispred vrtića.

•

Dijete se preobuva u obuću koja se upotrebljava samo u vrtiću.

•

Prilikom dolaska roditelja po dijete provest će se ista procedura – dijete i njegove stvari
odgojiteljica će roditeljima predati u istom prostoru kao pri preuzimanju djeteta u vrtić, dakle
na ulazu.

•

Roditelj pri dolasku u vrtić ili pri preuzimanju djeteta ne može očekivati veću komunikaciju na
vratima vezanu uz dijete.

•

Svaka informacija koju roditelj smatra važnom da odgojitelj zna prije dolaska/nakon boravka
djeteta u vrtić može proslijediti preko e-maila skupine, na telefon vrtića. Poruka roditelja će u
najkraćem roku stići do odgojitelja kojem je namijenjena.

•

U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor roditelj može zatražiti telefonski poziv
određene odgojiteljice (što će odgojiteljica učiniti u najkraćem mogućem roku).

•

Svakog petka, roditelj donosi novu rezervnu odjeću koju će dijete koristiti tijekom idućeg
tjedna, a koja će stajati nekorištena preko vikenda u vrtiću i počet će se koristiti od ponedjeljka.

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.

