Upute za roditelje - dolazak djece u vrtić

Dolazak u vrtić djeteta – dosadašnjeg polaznika jaslica/vrtića










Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u vrtić, evidentirati vrijednost u
bilježnicu koju će donijeti na uvid odgojitelju. U slučaju povišene tjelesne temperature i pojave ostalih simptoma
zaraznih bolesti, roditelj ne dovodi dijete u vrtić, već se telefonski javlja odgojitelju.
Prilikom dolaska u vrtić potrebno je pridržavati se mjera za sprječavanje širenja zaraze (fizička udaljenost,
nošenje zaštitnih maski).
Roditelj dovodi dijete u vrtić do 8:30 sati.
Dijete u vrtić dolazi u pratnji samo jedne odrasle osobe (roditelja ili druge
osobe), i to osobe koja nema povišenu tjelesnu temperaturu i ostale
simptome zaraznih bolesti.
Ukoliko je ulazak roditelja u vrtić neophodan, roditelj u prostor vrtića može
ući jedino ukoliko koristi zaštitnu masku. Maska se mora nositi pravilno,
tako da pokriva nos i usta.
Ne preporuča se duža izravna komunikacija roditelja i odgojitelja (češće
koristiti komunikaciju elektroničkom poštom ili telefonom).

☺☺☺

Dolazak u jaslice/vrtić novoupisanog djeteta










Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u vrtić, evidentirati vrijednost u
bilježnicu koju će donijeti na uvid odgojitelju. U slučaju povišene tjelesne temperature i pojave ostalih simptoma
zarazne bolesti, roditelj ne smije dovoditi dijete u vrtić, već se telefonski javlja odgojitelju.
Prilikom ulaska u vrtić potrebno je poštivati pravilo međusobnog razmaka od minimalno 1,5 metra.
U vrijeme prilagodbe, roditelj dovodi dijete u vrtić od 9:00 sati nadalje, prema prethodnom dogovoru s
odgojiteljem.
Dijete u vrtić dolazi u pratnji samo jednog roditelja.
Roditelj obavezno mora imati zaštitnu masku koju treba nositi pravilno tako da pokriva nos i usta. Prilikom ulaska
u vrtić, dijete i roditelj prelaze preko dezinfekcijske podloge (dezbarijere) i peru ruke u sanitarnom prostoru
odgojne skupine.
Roditelji izbjegavaju fizički, bliski kontakt s drugom djecom, roditeljima i djelatnicima vrtića.
Za vrijeme prilagodbe, u prostoru odgojne skupine u pravilu boravi jedan roditelj, najviše dva, poštujući ranije
navedene protuepidemijske mjere (maska za lice, dezinfekcija, fizički
razmak). I nadalje važe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u
pedagoškoj 2020./2021. godini Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
donijete 24. kolovoza 2020. koje predviđaju boravak roditelja u odgojnoj
skupini u trajanju do 15 minuta, uz poštivanje individualnih potreba djeteta.
Ukoliko odgojna skupina boravi na terasi/dvorištu, u vrijeme prilagodbe
moguć je i vremenski dulji period boravka roditelja (s maskom za lice).
Ukoliko roditelj nije u mogućnosti boraviti uz dijete za vrijeme prilagodbe,
djetetu se omogućuje boravak sukladno potrebama rada roditelja.

