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Poštovani roditelji,
Upute koje Vam dajemo odnose se zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću Bambi
Rokovci-Andrijaševci
Boravak u vrtićima potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece s COVID-19 nego je to
obiteljski dom ,stoga je vrlo važno da roditelji budu upoznati sa svim postupcima i preporukama.

UPUTE O DOVOĐENJU DJETETA U DJEČJI VRTIĆ ZA RODITELJE/SKRBNIKE
-

Svakodnevna je obveza roditelja prije dolaska u dječji vrtić izmjeriti djetetu tjelesnu
temperaturu – u slučaju povišene tjelesne temperature i drugih znakova zarazne
bolesti dijete ne može pohađati dječji vrtić, bez iznimke.

-

Ispred ulaznih vrata vrtića bit će postavljena dezbarijera na kojoj dijete treba stati i
obrisati odnosno dezinficirati obuću.

-

Ulaz u vrtić biti će omogućen sa dvije strane, mlađa skupina ulazi na glavna vrata kao
i do sada, a starija skupina ulazi iz dvorišta „Stare škole“.

-

Vrata će biti zaključana, nakon izlaska odgojitelja predajete dijete odgojitelju sa
kratkim uputama, roditelji ne ulaze u vrtić. Isti postupak je i kod odlaska iz vrtića.

-

Molimo roditelje kada dovode i odvode djecu, ako u isto vrijeme dođe nekoliko
roditelja da budu strpljivi i drže socijalnu distancu.

-

Svako dijete ima obilježen ruksak, ruksak sa čistom odjećom donosi se petkom a sa
prljavom odjećom odnosi se petkom.

-

Nakon preuzimanja djeteta odgojiteljica sa djetetom odlazi u garderobu gdje se
odlažu stvari, dijete skida obuću i sa odgojiteljicom odlazi u kupaonu gdje se umiva i
pere ruke prema preporukama Crvenog križa.

-

Djeca će boraviti u svojim skupinama i po mogućnosti što više na svježem zraku
odnosno dvorištu vrtića.

-

U slučaju povišene tjelesne temperature kod djeteta dok je u vrtiću roditelj je po
pozivu obavezan odmah doći i preuzeti dijete te se za pomoć obratiti izabranom
liječniku i o stanju djeteta javiti odgojiteljici ili ravnateljici.

-

U vrtiću će se svakodnevno provoditi sve epidemiološki propisane mjere.

