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Omiš, 04. svibnja 2020. godine  

 

UPUTE ZA RODITELJE 

čija će djeca koristiti usluge Dječjeg vrtića Omiš od 11. svibnja 2020. i dalje 

 

HZJZ preporučuje da u vrtić dolaze samo ona djeca koja ne mogu biti zbrinuta kod kuće. U 

prvom periodu, to su djeca čija oba roditelja rade i nemaju drugog načina za adekvatno 

zbrinjavanje djeteta. 

1. Vrtić ne mogu pohađati: 

- Djeca s kroničnim bolestima (respiratorne, neurološke, kardiovaskularne, 

imunodeficijentne, dijabetes i druge maligne bolesti i stanja) kao i djeca koja žive u 

kućanstvu s osobama koje imaju navedene bolesti ili spadaju u rizičnu skupinu. 

- Djeca s većim tjelesnim i motoričkim oštećenjima 

- Djeca s posebnim potrebama, ako nemaju izričitu preporuku izabranog liječnika 

(pedijatar ili liječnik obiteljske medicine) 

- Djeca koja imaju bilo kakve znakove zarazne bolesti 

- Djeca koja su u posljednjih 6 mjeseci preboljela upalu pluća, varičele, bronhitis ili 

druge teže bolesti bez dozvole izabranog liječnika. 

2. Roditelj – skrbnik koji želi uključiti dijete u vrtić mora potpisati izjavu da je upoznat s 

pravilima i preporukama HZJZ-a i Dječjeg vrtića Omiš, da potvrđuje da su roditelji i dijete 

zdravi i da nisu bili u kontaktu s osobama oboljelima od COVID-19 ili s osobama u 

samoizolaciji, da dijete nema povišenu tjelesnu temperaturu ni druge znakove zarazne 

bolesti, da su roditelji zaposleni i ne postoji način za adekvatno zbrinjavanje djeteta izvan 

vrtića te priložiti liječničku potvrdu za dijete u slučajevima iz stavka 1 (kronične bolesti i 

druga stanja djeteta). 

3. Roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja o dolasku djeteta u vrtić i dogovoriti točan termin 

dolaska kojeg treba poštivati svaki dan (razmaci dolazaka su svakih 10 min). 

4. Dijete u vrtić treba dovoditi uvijek ista odrasla osoba, i to osoba s najmanjim rizikom od 

obolijevanja. Dijete ne smije dovoditi osoba koja pripada rizičnoj skupini od obolijevanja 

od COVID-19.  

5. Torbu s djetetovim stvarima treba donijeti 48 – 72 h prije prvog djeteta u vrtić, torba 

ostaje u vrtiću do kraja tjedna. 

6. Djeca uvijek borave u istoj grupi te u istom prostoru. Djeca i odgojitelji koji u ponedjeljak 

dođu u vrtić čine jednu grupu kojoj se idućih 15 dana ne mogu priključiti nova djeca.  



7. Djeca ne nose maske, ali roditelji i odgojitelji ih trebaju upozoravati da češće peru ruke, 

ne stavljaju predmete u usta i što više održavaju socijalni razmak od 2 metra 

8. Djeca će u vrtiću što više boraviti na otvorenom, ali bez tjelesnih aktivnosti koje potiču 

brzo kretanje djece. 

9. Do daljnjeg se otkazuju posebni programi – sportski program i program ranog učenja 

engleskog jezika, posjeti, odlasci u kazališta i druga organizirana druženja i aktivnosti 

(olimpijada, završne priredbe i slično) 

VAŽNA NAPOMENA: 

Preporuka je da se organizira rad s najviše 10 osoba osoba u objektu: 7 djece, 2 odgojitelja i 

pomoćnica, stoga će djeca preko broja (iz vrtića gdje se prijavilo više od 7 djece) biti zbrinuta u 

drugim vrtićima u istom radnom vremenu. Roditelji koji su prijavili djecu za pohađanje vrtića će 

do petka, 8. svibnja 2020. dobiti informaciju o smještaju svog djeteta u vrtić.  

 

PROTOKOL PRILIKOM DOVOĐENJA I ODVOĐENJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ: 

1. Prije dovođenja djeteta u vrtić, roditelj - skrbnik je dužan izmjeriti tjelesnu temperaturu 

sebi i djetetu. U slučaju povišene tjelesne temperature (preko 37,2) i drugih znakova 

zaraznih bolesti (respiratorni simptomi poput kašlja, kratkog daha,…) dijete se ne dovodi 

u vrtić. 

2. Jedno dijete dolazi u pratnji isključivo jedne odrasle osobe (osobe koja ne spada u rizičnu 

skupinu za obolijevanje od COVID-19 infekcije, tj. nije starija od 65 godina niti je kronični 

bolesnik). Preporuka je da dijete uvijek dovodi i odvodi ista osoba. 

3. Ispred ulaznih vrata vrtića bit će postavljena dez-barijera na koju treba stati i dezinficirati 

obuću. 

4. Vrata vrtića biti će zaključana te treba pozvoniti i pričekati. Roditelj – skrbnik ne ulazi u 

prostor vrtića, već na ulazu predaje dijete odgojitelju pri čemu je potrebno zadržati 

socijalnu distancu od min. 2 metra u odnosu na odgojitelja i druge roditelje - skrbnike. 

5. Prije ulaska u odgojnu skupinu, dijete će u garderobi skinuti obuću i jaknu, izmjerit će mu 

se tjelesna temperatura, nakon čega će oprati ruke i umiti lice. Dijete ne dezinficira ruke 

niti nosi zaštitnu masku. 


