
UPUTE RODITELJIMA O DOLASKU DJECE U VRTIĆ 

U RAZDOBLJU OD 1.9.2020. 

 
Upute su sastavljene na temelju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije 

Covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u 

školskoj godini 2020./2021. od 24.8.2020. koje je objavio Hrvatski zavod za 

javno zdravstvo. 

 

 Roditelji ne ulaze u zgradu vrtića, osim roditelja novoupisane djece prema 

Protokolu za razdoblje adaptacije djece.  

U vrtić može ući i roditelj ili druga osoba u pratnji, kada dovodi i odvodi dijete s 

teškoćama, ukoliko zdravstveno stanje djeteta to zahtjeva te ako dijete s teškoćama 

u razvoju nema osiguranu podršku pomoćnika ili stručnog komunikacijskog 

posrednika koji umjesto roditelja uvodi dijete u ustanovu. 

 

 Roditelji i djeca ulaze na sporedni ulaz (portun) i dovode djecu do ulaznih 

vrata garderoba odgojnih skupina u kojima djeca borave. Osoba koja dovodi 

dijete mora nositi zaštitnu masku, dok dijete ne mora. 

Zadržava se distanca od 1.5 do 2m u odnosu na druge osobe.  

 

 Dijete ujutro dočekuje odgojitelj, odnosno dovodi dijete roditelju na ulaz vrtića 

prilikom odlaska. Ukoliko odgojitelj nije na ulazu u vrtić kod prijeme ili predaje 

djeteta roditelju, potrebno ga je pozvati  telefonom i obavijestiti o svom dolasku. 

 

 Dijete u vrtić dovodi jedna osoba. Kad god je moguće, u pratnji pojedinog djeteta 

uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe. 

 

 Dijete je potrebno dovesti u vrtić najkasnije do 8:00 sati, nakon toga se ulazna 

vrata vrtića zaključavaju. 

 

 Prije ulaska u vrtić, dijete treba dezinficirati obuću na pripremljenoj podlozi s 

dezinfekcijskim sredstvom za dezinfekciju obuće. 

 

 Roditelj dolazi po dijete nakon 15.00 sati. Iznimno roditelji koji rade do 14.00 sati 

ili u popodnevnoj smjeni mogu doći po dijete od 14.30 sati.  

 

 Roditelj je obvezan svaki dan od kuće donijeti bilježnicu u koju svakodnevno 

upisuje vrijednost tjelesne temperature djeteta i predati odgojiteljici koja je 

pregledava prilikom dovođenja djeteta u vrtić. Po odlasku iz vrtića, dijete uzima 

bilježnicu kući. 



 

 Djeca ne dezinficiraju ruke dezinficijensom i ne nose zaštitnu masku, ali 

prilikom dolaska u vrtić ruke peru tekućom vodom i sapunom. 

 

 Na ulazima u vrtić na nekoliko lako dostupnih mjesta postavljeni su dozatori s 

dezinficijensom za dezinfekciju ruku odraslih s uputom za korištenje. 

 

 Roditelji ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. 

povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i 

okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili 

ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19. 

 

 U vrtiću mogu boraviti samo zdrava djeca, bez simptoma bolesti, kao što su 

povišena tjelesna temperatura, kašljanje, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta 

njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje. U vrtić ne smiju dolaziti djeca koja 

imaju izrečenu mjeru samoizolacije i koja su zaražena s Covid-19. 

 

 Dijete ne donosi igračke u vrtić, osim ako ima određenu igračku ili predmet 

koji mu pruža utjehu i osjećaj sigurnosti (uglavnom za popodnevni odmor). 

Ako je taj  „predmet utjehe“ nemoguće dezinficirati u vrtiću sredstvom za 

dezinfekciju, predmet se mora svaki dan uzimati kući i oprati pa ponovo ujutro 

donijeti.  

 

 Boce za vodu potrebno je svakodnevno uzimati kući i čiste donijeti u vrtić. 

 

 Posteljina se mijenja jednom tjedno – svaki petak  

 

 Dežurstvo je do 16.30 sati prvenstveno organizirano za roditelje djece koja 

rade do 16.00 sati i nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djeteta.  

  

 

 

 

 


