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25. 8. 2020. 

 

Poštovani roditelji! 

Nova pedagoška godina počinje i veselimo se što počinjemo s redovitim radom. Trenutne 

okolnosti pandemije zahtijevaju od svih nas prilagodljivost i pridržavanje nekih pravila koja 

nam se možda ne sviđaju, ali su važan segment u zajedničkom poslu za dobrobit naše djece. 

Jako su važni Vaši postupci i Vaša suradnja!  

Dječji vrtić Jarun će Vrtić će u skladu sa svojim mogućnostima poštivati “UPUTE ZA 

SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD 

PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 

2020./2021.”, koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 24. 8. 2020. godine, te prema 

tome ističemo: 

 

RODITELJ NE MOŽE DOLAZITI U PRATNJI DJETETA ako ima simptome zarazne 

bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha 

i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju 

saznanja da su zaraženi s COVID-19. 

RODITELJI NE MOGU DOVODITI DIJETE U USTANOVU, UKOLIKO DIJETE:  

- ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, 

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

- ima izrečenu mjeru samoizolacije  

- imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19. 

 

VAŽNO JE SLIJEDITI UPUTE DA : 

- JEDNA OSOBA DOVODI/ODVODI DIJETE (nije nužno da je uvijek ista osoba) 

- Osoba koja vodi dijete, MORA NOSITI MASKU za vrijeme kretanja u prostoru vrtića. 

- ODRŽATI RAZMAK PREMA DRUGIM RODITELJIMA/DJECI u zajedničkim 

prostorima i po potrebi biti spreman pričekati da se omogući nužna distanca  

- KRATKO SE ZADRŽAVATI u prostoru garderobe, kao i ostalim prostorima vrtića. 

- U većim objektima, KORISTITI ULAZ I HODNIK PREDVIĐEN ZA SKUPINU 

VAŠEG DJETETA. 

- Djeca mogu nositi svoju dudu, bočicu ili tzv. prijelazni objekt. Molimo Vas da nosite 

samo igračke koje za dijete zaista imaju važnost kao utjeha ili pomoć pri uspavljivanju. 

-  Dijete u vrtić dovoditi do 8,30 sati,  kako bi zaposlenici nakon toga mogli prolazne 

prostore prozračiti i dezinficirati za posluživanje doručka i ostalih  aktivnosti  prema 

ritmu dana u vrtiću 

 

Nastojimo da djecu dočeka što manje promjena, no neke su promjene nužne. Preporuča se što 

manje miješanja djece iz različitih skupina, više boravaka na vanjskim prostorima (u skladu s 

vremenskim prilikama), prilagodba izbora igračaka, obavezno nošenje maski za roditelje, kao i 

pri komunikaciji djelatnika vrtića s roditeljima… 



Odgojitelji će pojačano raditi s djecom na pojačanim mjerama higijene, pa Vas molimo da ih 

već kod kuće podsjetite na potrebu pojačanog zaštitnog ponašanja u skupini, higijenske navike 

kojih se treba pridržavati i sl. i da ih i sami potičete kako brinuti o svojem zdravlju. 

Odgojitelji će s djecom razgovarati i o potresu i potrebnom ponašanju u kriznim situacijama. 

Molimo Vas da u pripremi za vrtić naglasite djeci da su tu njihove odgojiteljice koje će se 

brinuti za njih i da istaknete koliko je sada posebno važno da djeca sada slušaju što one kažu. 

Neka djeca od ožujka nisu pohađala vrtića, neka su već dolazila nakon svibnja… i moguće je 

da će dio djece prolaziti ponovni period prilagodbe na vrtić.  

Budite strpljivi s njima!  

Ako imate pitanja ili potrebu za podrškom ili ako je došlo do nekih bitnih promjena u životu 

djeteta koje nam je važno znati, javite nam se mailom na djeca.jarun@gmail.com ili 

psihologdvjarun@gmail.com. 

 

 

Stručni tim vrtića Jarun 
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