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Strahoninec, 20.5.2020.
OBAVIJEST ZA RODITELJE
Poštovani roditelji,
Molimo vas da pročitate upute za rad HZJZ u predškolskim ustanovama i razrednu nastavu od
1. do 4. razreda koje stupaju na snagu od 25. svibnja 2020. godine na osnovu kojih se
omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće. Ispunjavanje dosadašnjih izjava za povratak u
vrtić više nije potrebno. Roditeljima je omogućeno naknadno uključivanje djeteta u vrtić.
Važno za roditelje/skrbnike:
- da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju respiratorne simptome bolesti (povišena
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako
im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19
- da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako
ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo COVID-19
- roditelji se ne okupljaju na ulazu, obavezno drže razmak, socijalno distanciranje
- potrebno je poticati pojačanu osobnu higijenu djece u roditeljskom domu kao i u vrtiću,
redovito pranje ruku sapunom i tekućom vodom, djeca predškolske dobi ne
dezinficiraju ruke
- dijete odgojitelj preuzima ili prepušta roditelju ispred ulaza u ustanovu, primjereno dobi
djeteta
- zabranjeno je ulaženje u prostorije vrtića, prilikom dovođenja i odvođenja djeteta
molimo roditelje da pozvone na ulaznim vratima vrtića ili se najave telefonom na broj
040 333 442, dijete dolazi u vrtić u pratnji samo jedne odrasle osobe
- djeca skupine „Loptice“ i „Zvjezdice “ulaze kroz stari dio vrtića dok djeca skupine
„Zmajčeki“ i „Medeki“ ulaze kroz novi-glavni ulaz, odgojitelji će na ulaznim vratima
preuzeti djecu i obaviti s djecom sve što je potrebno za ulazak u skupinu (temeljito
pranje ruku, umivanje)
- radno vrijeme vrtića je od 5,30-16,30 sati, vrata vrtića biti će konstantno zaključana
- potrebno je donijeti ruksake sa rezervnom odjećom s opremom za cijeli tjedan petkom
posljednji radni dan u tjednu kada dolazite po dijete (molimo roditelje da u ruksake
stave i pvc vrećice za odlaganje zaprljane odjeće)
- 22.5.2020. godine potrebno je donijeti ruksake sa rezervnom odjećom u vremenu od
10-14 sati, odgojitelji će preuzeti obilježene ruksake na ulaznim vratima, ruksak stoji
nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon pauze od 48 do 72 sati, ujedno
Vas molimo i potrošni materijal
- roditelji/skrbnici dužni su svaki dan prije dolaska u ustanovu izmjeriti tjelesnu
temperaturu djetetu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete
u ustanovu već se javljaju telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku
obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta, djeca sa znakovima
drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu
-

molimo roditelje da dolazak svog djeteta u vrtić najave svojim odgojiteljima preko Viber
grupa zbog adekvatne organizacije rada
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