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PROTOKOL 5.

PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE VIRUSOM
COVID - 19 (do trenutka završetka mjera)

Dosljednost postupanja prema djetetu (i djeteta) u vrtiću i u obiteljskom okruženju jedini je način da
uspijemo u namjeri da sačuvamo djecu i sebe.
Zato je važno da prije polaska djece u dječji vrtić roditelj razgovara s djetetom (primjereno dobi) o
izmijenjenim okolnostima boravka u vrtiću.
Djecu treba pripremiti za promjene ritma dana, funkcioniranja skupina, nemogućnost međugrupne
suradnju unutar vrtića, novom načinu ulaska u njihov vrtić i skupinu. Upoznajte djecu s tim da da
nećete ući s njim u garderobu, te da će ih dočekati njihova odgojiteljica koja će imati masku na licu.
Pokažite im osobnim primjerom kako to izgleda. Podsjetite ih na potrebu vlastitog zaštitnog
ponašanju u skupini, higijenskim navikama kojih se treba pridržavati … na sve to će ih upućivati
njihovi odgojitelji .

PROTOKOL DOLASKA U VRTIĆ
• Prvi dan dolaska djeteta u vrtić roditelj je obvezan najaviti ravnatelju kako bi se organizirao prihvat
djeteta.
• Ukoliko dijete ne dođe u vrtić 1 i više dana roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo djeteta u
navedenim danima matičnim odgojiteljima. Roditelj ima obvezu navesti razlog odsustva kako ne bi
dolazilo do nesporazuma vezanog uz povratak i liječničke potvrde.
• Ponovni povratak djeteta u vrtić moguć je uz novu prijavu ravnatelju, na isti način i pod istim
uvjetima kao i prvi put.
• Ukoliko je dijete bilo odsutno zbog zdravstvenih razloga obavezna je dostava zdravstvene potvrde
nadležnog pedijatra. U vrtić ne može ući niti jedno dijete čiji roditelj nije dostavilo liječničku potvrdu
nakon izostanka djeteta zbog bolesti.

• U vrtić roditelj treba ( i može) dovesti potpuno zdravo dijete. Prije dolaska u dječji vrtić sebi i svojim
bliskim kontaktima (posebice djetetu) OBAVEZNO izmjeriti tjelesnu temperaturu. U slučaju povišene
tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom odgojitelju ili
ravnatelju ustanove i odmah kontaktiraju izabranog pedijatra radi odluke o testiranju i liječenju
djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.
• Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog statusa, molimo
odmah kontaktirati nadležnog pedijatra i javiti se odgojitelju ili ravnatelju.
• U slučaju promjene zdravstvenog statusa djeteta tijekom boravka u vrtiću i , roditelj će na poziv
odgojitelja reagirati na najbrži mogući način (u skladu s poslom koji obavlja) kako bi preuzeo dijete.

PRATNJA DJECE
• Kada je god moguće, u pratnji pojedinog dijeta uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle
osobe.
• Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu s
djetetom

PRIMOPREDAJA DJECE
Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u vrtić na slijedeći način:
• Roditelj osobno predaje dijete odgojitelju ispred ulaza u ustanovu
• Roditelji ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi.
• Roditelj dolazi do ulaza u prostor (ulazi će biti jasno označen) i predaje dijete na samom ulazu u
prostor bez mogućnosti osobnog ulaska
• Ukoliko dva roditelja s djecom dođu na isti ulaz trebaju zadržati distancu od 2 metra jedan od
drugog
• Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati veću komunikaciju na vratima
vezanu uz dijete.
• Svaka informacija koju roditelj drži važnim da odgojitelj zna prije dolaska /nakon boravka djeteta u
vrtić treba se obaviti u što kraćem vremenskom roku
• U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor, obaviti telefonskim putem.

Protokolarnih preporuka dužni su se pridržavati svi roditelji/skrbnici ili osobe koje dovode/odvode
dijete u vrtić i iz vrtića.
Molimo Vas za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bi zajedničkim snagama i
vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta.

Ravnateljica
Marina Latinović

