DV RADOST

GLAVNI
ULAZ

VRTIĆKE SKUPINE:
o ZVONČIĆI – boravak broj 3
o JAGODICE – boravak broj 2
(dolazak najkasnije do 13:30 sati)

o




DOLAZAK U VRTIĆ
Sva djeca koja dolaze od 6.30 do 7.00 sati ulaze na Glavni ulaz u vrtić.
Roditelji djecu uvode u garderobu gdje ih preuzima odgojitelj.
Molimo roditelje da održavaju razmak od najmanje 1,5-2,0m u odnosu na druge
osobe, da pri ulasku dezinficiraju obuću i ruke te za vrijeme boravka u vrtiću nose
zaštitnu masku.
 U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba.

o ODLAZAK KUĆI
 Svi roditelji po djecu dolaze na GLAVNI ULAZ, te dolaze do garderobe gdje
preuzimaju dijete od odgojitelja.

VRTIĆKE SKUPINE:

DV RADOST
ULAZ
„IGRALIŠTE“

o PERLICE – boravak broj 1
o TRATINČICE – boravak br. 2

o DOLAZAK U VRTIĆ
 Sva djeca koja dolaze od 6.30 do 7.00 sati ulaze na Glavni ulaz u vrtić.
 Roditelji djecu dovode na ulaz od strane igrališta gdje ih odgojitelj preuzima i uvodi u
vrtić.
 Molimo roditelje da održavaju razmak od najmanje 1,5-2,0m u odnosu na druge osobe, da
pri ulasku dezinficiraju obuću i ruke te za vrijeme boravka u vrtiću nose zaštitnu masku.
 U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba.
o ODLAZAK KUĆI
 Svi roditelji po djecu dolaze na GLAVNI ULAZ, te dolaze do garderobe gdje preuzimaju
dijete od odgojitelja.

Rad u vrtićima u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje Uputa HZJZ-a smatra se jednako sigurnim za djecu i
zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće.
o Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi.
o Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5-2,0 m u odnosu na sve
druge osobe, dezinficira ruke i obuću na ulazu, te izbjegava zadržavanje i grupiranje u vrtiću/ustanovi.
o Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta u ustanovi obvezna je nositi zaštitnu masku.
o Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u vrtić, upisati je u bilježnicu kao i
ime osobe koja dovodi i odvodi dijete iz vrtića. Bilježnicu su dužni predati odgojitelju prilikom predavanja djeteta. U slučaju
povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u vrtić, već se javljaju telefonom ravnatelju vrtića i izabranom
pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti
također ne dolaze u ustanovu.
o Ukoliko dijete ne dođe u vrtić jedan i više dana roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo djeteta u navedenim danima
telefonski (020/681-515; 020/681-877) ili e-mailom (dvmetkovic@gmail.com).
o Ukoliko je dijete bilo odsutno, bez najave, duže od 2 dana obvezna je dostava zdravstvene potvrde nadležnog pedijatra.
o Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog statusa, molimo javiti se ravnateljici
dječjeg vrtića.

Veselimo se Vašem dolasku!

