Postupak kod sumnje na pojavu zaraze korona virusom
(COVID-19) u Dječjem vrtiću Rijeka
Postojanje sumnje na pojavu zaraze korona virusom kod djeteta koje pohađa
dječji vrtić
Kod pojave nekog od simptoma koji upućuju na moguću zarazu korona virusom (povišena
tjelesna temperatura, grlobolja, zimica, kašalj, proljev, povraćanje)
odgojitelj je dužan:
1. staviti masku za lice
2. zbrinuti dijete u udaljeni dio sobe dnevnog boravka (poleći na ležaljku, utopliti,
ponuditi napitak)
3. djetetu izmjeriti tjelesnu temperaturu
4. telefonom obavijestiti zdravstvenu voditeljicu CPO-a/voditeljicu CPO-a
5. telefonom pozvati roditelje djeteta
6. stalno nadzirati zdravstveno stanje djeteta.
Odgojitelj i djeca borave u sobi odgojne skupine i izbjegavaju fizički kontakt s djecom iz
drugih odgojnih skupina i drugim djelatnicima ustanove. Roditelj dolazi po dijete i
odvodi ga iz vrtića.
Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji upućuju na zarazu korona virusom,
nastavlja se provođenje odgojno-obrazovnog rada/druge djelatnosti.
roditelj je dužan:
1. obavijestiti matičnog odgojitelja/zdravstvenu voditeljicu/voditeljicu CPO-a o daljnjim
uputama nadležnog pedijatra/specijaliste epidemiologa.

Postojanje sumnje na pojavu zaraze korona virusom kod djelatnika dječjeg
vrtića
Kod pojave nekog od simptoma koji upućuju na moguću zarazu korona virusom (povišena
tjelesna temperatura, zimica, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,
proljev, povraćanje)
…izvan radnog vremena, djelatnik je dužan:
1. obavijestiti obiteljskog liječnika
2. postupiti po uputama obiteljskog liječnika (vikendom se o postupku dolaska na pregled
informira na broj dežurne službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorskogoranske županije ili na jedinstveni broj žurnih službi 112)
3. obavijestiti voditeljicu CPO-a (bez obzira je li radni dan ili vikend) o razlogu
nemogućnosti dolaska na posao
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za vrijeme radnog vremena, djelatnik je dužan:
1.
2.
3.
4.

staviti masku za lice
izmjeriti tjelesnu temperaturu
telefonom obavijestiti zdravstvenu voditeljicu CPO-a/voditeljicu CPO-a
ostati na svom radnom mjestu izbjegavajući bliski fizički kontakt s djecom iz svoje i
drugih odgojnih skupina i drugim djelatnicima ustanove
5. obavijestiti obiteljskog liječnika.
Kod pojave težih simptoma djelatnik odmah napušta radno mjesto (uz prethodno
zbrinjavanje djece), u evidencijsku knjigu djelatnik (ili druga osoba) upisuje ime i
prezime, vrijeme mjerenja i vrijednost izmjerene tjelesne temperature, subjektivne
simptome, vrijeme odlaska iz vrtića. Kod osobe s povišenom tjelesnom temperaturom
izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,2°C i veća) preporuča se mjerenje
temperature i standardnim toplomjerom pod pazuhom. O povećanoj se temperaturi
zaključuje temeljem rezultata mjerenja pod pazuhom.
Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji upućuju na zarazu korona virusom,
nastavlja se provođenje odgojno-obrazovnog rada/druge djelatnosti.
Kod istodobne pojave simptoma bolesti koji upućuju na moguću zarazu korona virusom
kod dva ili više djeteta/djelatnika iz iste sobe/radne sredine, zdravstvena
voditeljica/voditeljica CPO-a dužna je slučaj prijaviti Epidemiološkom odjelu Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
Kod dijagnosticirane zaraze korona virusom djeteta/djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka
postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa.
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