Dječji vrtić: Fijolica
Adresa: Trg kralja Tomislava 2
40 323 Prelog
POŠTOVANI RODITELJI!
NAPOMINJEMO DA SVOJE POSTUPKE U RADU, TEMELJIMO NA PREPORUKAMA STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE, HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, MINISTARSTVA
ZDRAVSTVA TE MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

UPUTE O DOVOĐENJU I ODVOĐENJU DJETETA
RODITELJI!


Djeca, i dalje, borave u svojim skupinama, sa svojim prijateljima i svojim odgojiteljima
o
(kao i prije epidemije covid 19)
 I dalje je vaša svakodnevna obveza, prije dolaska u dječji vrtić, djetetu i sebi, izmjeriti tjelesnu
temperaturu, te u slučaju povišene tjelesne temperature (37,2 i više) i drugih znakova zaraznih bolesti dijete
ne dovoditi u vrtić (kihanje, kašljanje, šmrcanje, suzenje očiju….)
 Isto se odnosi i na vas – ako imate temperaturu (37,2 i više), nemojte voditi dijete u vrtić vi, nek to
učini netko od članova obitelji, koji nije bolestan.
 Roditelji - ne ulazite u vrtić - pozvonite i otključat ćemo vam vrata.
 Socijalna distanca u vrtiću i jaslicama i dalje ne može funkcionirati, ali ćemo se maksimalno
prilagođavati trenutnoj situaciji.
 Djeca i dalje neće prati zube.
 Imamo sva potrebna sredstva za higijenu: za pranje ruku – pjenica za ruke u dozatorima, papirnate
ručnike, dezinfekcijska sredstva za ruke (sa sredstvom za njegu dječjih ručica), igračke će se, i dalje,
svakodnevno, više puta, dezinficirati, kao i prostor (sve to su mjere koje su se u vrtiću provodile i do sada).
 U vrtić dolaze zdrava djeca – djeca koja ne kašljaju, ne kišu i nemaju temperaturu. Molimo vas da se
toga strogo pridržavate!
 Javite odgojiteljima svaki izostanak djeteta, a osobito ako dijete ima temperaturu.
 Odgojitelj će vas, i dalje, zvati na svaku promjenu dječjeg stanja i nemojte se zbog toga ljutiti – time
štitimo vaše dijete ali i drugu djecu.
 Djeca će maksimalno moguće vrijeme provoditi na zraku – na svojim terasama, na dvorištu vrtića, u
šetnji
U VRTIĆ DOLAZE ZDRAVA DJECA – DJECA KOJA NE KAŠLJAJU,
NE KIŠU I NEMAJU TEMPERATURU.
MOLIMO VAS DA SE TOGA STROGO PRIDRŽAVATE!




Javite odgojiteljima svaki izostanak djeteta, a osobito ako dijete ima temperaturu.
Odgojitelj će vas, i dalje, zvati na svaku promjenu dječjeg stanja i nemojte se zbog toga ljutiti – time
štitimo vaše dijete ali i drugu djecu.
Djeca će maksimalno moguće vrijeme provoditi na zraku – na svojim terasama, na dvorištu vrtića, u
šetnji ….

