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Veliki Grđevac,08.svibnja 2020.

Poštovani roditelji!
Temeljem Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog
i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana
mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju
razrednu nastavu –prijedlog(u daljnjem tekstu-Upute) HZJZ-a i Preporuke za rad s
djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću Ministarstva Znanosti i Obrazovanja
,organizacija rada u dječjem vrtiću“Slatki potok“Veliki Grđevac odvijat će se na
slijedeći način :
-na osnovu provedene ankete(web stranica vrtića,usmeno,putem mobitela) formirana
je jedna skupina djece čija su oba roditelja zaposlena i ne rade od kuće
-radno vrijeme vrtića je od 06.00-16.00 sati
-s djecom će raditi 2 odgojitelja :
-prijepodnevna smjena :od 06.00-11.30
-poslijepodnevna smjena :od 11.30 -16.00
-odgojitelj preuzima dijete od roditelja/skrbnika ispred ulaza u ustanovu
-prije uključivanja djeteta u vrtić ,roditelj/skrbnik potpisuje izjavu kojom potvrđuje
dolazak djeteta u skupinu,te da je upoznat sa Uputama HZJZ-a
-dijete ulazi tako da dolazi do garderobe,skida jaknu,obuva papuče te pere ruke
sapunom i vodom prije ulaska u skupinu
-odgojitelj će s djecom
otvorenom(terasa,igralište)

provoditi

što

je

više

moguće

vremena

na

-djeca će se poticati na održavanje socijalne distance koliko to bude u mogućnosti kroz
razne igre i aktivnosti,te pojačanu osobnu higijenu
-odgojno-obrazovni rad odvijat će se prema ustaljenom dnevnom ritmu aktivnosti i
dnevnim rutinama koje djeci pružaju osjećaj povjerenja,sigurnosti i predvidivosti

-za djecu koja će spavati krevetići će biti postavljeni u skupini „Leptirići“ na međusobnoj
udaljenosti od 2 metra (svako dijete koristi uvijek isti krevetić i posteljinu)
-prehrana djece bit će organizirana u skupini „Sovice“,stolovi se razmiču tako da djeca
sjede na međusobnoj udaljenosti od 2 metra;kuharica dovozi zapakiranu hranu na
kolicima u pretprostor gdje se hrana premješta na kolica koja ostaju u vrtiću(tu se
dezinficiraju);odgojitelj preuzima kolica i dijeli hranu(uz propisane mjere zaštite)
-djeca će koristiti didaktičku opremu glatkih i tvrdih površina koja se lako peru
deterdžentom i vodom (zbog svakodnevne dezinfekcije)
-nakon 11.svibnja u skupinu se narednih 14 dana ne može uključiti nijedno drugo dijete
-zaštitne maske za lice odgojitelji koriste opcionalno,ali nisu obavezne
-nošenje rukavica nije preporučljivo,prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju
ruku
-svi djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na posao;s
temperaturom ,respiratornim simptomima ili znakovima drugih zaraznih bolesti nije
dozvoljeno raditi
-pri ulasku u vrtić i odlasku iz vrtića, mjeri se temperatura svih zaposlenih
bezkontaktnim toplomjerom o čemu se vodi evidencija
Dječji vrtić ima dovoljne količine potrebnih sredstava za dezinfekciju i čišćenje
prostora(vlastita sredstva i donacija stožera civilne zaštite).
Upute HZJZ-a i Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim
vrtićima pripremljene su za prva dva tjedna od otvaranja dječjih vrtića , a možete ih
pročitati u cijelosti na našoj web stranici(djecji-vrtic-slatki-potok.hr) .
Radi sprječavanja širenja zaraze virusom COVID 19,preporučuje se svima da
poštivaju dane smjernice ponašanja u ovoj izvanrednoj situaciji radi zaštite zdravlja u
prvom redu naših najmlađih, a naravno i svih nas ostalih.
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