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  PROTOKOL PRIHVATA DJECE U VRIJEME EPIDEMIJE U DJEČJEM 

VRTIĆU POTOČIĆ, RAKOV POTOK 

- Školska godina 2020./2021. 

-  UPUTE  ZA  RODITELJE  VEZANE  ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE    

EPIDEMIJE COVID-a U PREDŠKOLSKIM  USTANOVAMA  

 

- Temeljene na Uputama izdanim od Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja 24.08.2020. ( 

vidljive na stranicama HZJZ-a ) 

 

Dijete u vrtić ne dovodi osoba koja ima simptome zaraznih bolesti         

( npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, 

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

 

U vrtiću ne smije boraviti dijete koje ima simptome zarazne bolesti 

( npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, 

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

 

Roditelj kod kuće prije polaska u vrtić djetetu mjeri temperaturu i 

upisuje u informativku. 

 Informativku ostavlja u ruksaku, te ju svakodnevno uzima doma i 

vraća u vrtić. 

 

Po dovođenju djeteta u vrtić roditelj dezinficira ruke ( s desne strane 

od ulaznih vrata nalazi se dozator s dezinfekcijskim sredstvom ). 



Roditelj zvoni i najavljuje svoj dolazak. Zadužena osoba u vrtiću će 

otvoriti vrata i preuzeti dijete. 

Iznimno je ulazak omogućen roditeljima djece na adaptaciji i to prva 

dva dana. Od srijede se i djeca koja polaze adaptaciju preuzimaju na 

vratima. 

Dijete po dolasku u vrtić a nakon obuvanja papučica odlazi u 

kupaonu i pere ruke. 

Napuci nalažu da koliko je  god moguće smanjujemo fizički kontakt 

između odgojnih skupina. 

Tako da će po novoj organizaciji rada odgojne skupine koliko je to 

god moguće biti i fizički odvojene. 

Radno vrijeme vrtića je od 6.00 , radno vrijeme odgojnih skupina  od 

7.00 sati kada je svaka skupina u svojoj prostoriji. Dežurstvo će 

ovisiti o broju djece, a nastojat će se da se izbjegne miješanje djece 

iz skupina. U sobama postoji nekoliko centara, pa će se djeca u tom 

periodu grupirati po skupini u jednom centru, a na razmaku od 2m. 

 U skupinama na prvome katu i u jaslicama napravit će se prolaz do 

sanitarnog čvora na načina da djeca ne dolaze u kontakt s djecom 

druge odgojne skupine. 

Boravak na zraku biti će također organiziran na način da se odgojne 

skupine fizički odvoje u parku ( niskim pregradama od guma ili 

klupicama ). 

S obzirom da je boravak na zraku iznimno preporučljiv molimo 

roditelje da djeci osiguraju gumene čizmice kao i kabanice za slučaj 

lošeg vremena. 

 

S poštovanjem, 

 

 

Ravnatelj 

Marijana Biber 



 

 


