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UPUTE VEZANE ZA COVID-19 OD 20. SRPNJA 2020: 

 

✓   roditelj/skrbnik ne ulazi u unutarnje prostore Dječjeg vrtića More 

PPO Kvarner (PPO Delfin, PPO Vidrice): roditelji s djecom ulaze u dvorište vrtića kroz 

dvorišnu kapiju (do glavne ceste) koja će biti otvorena od 6:30 do 8:30 h. U vrtić ulaze preko 

terase svoje odgojne skupine.  Prije ulaska  u sobu djeca obuvaju papuče i odlaze prati ruke. U 

popodnevnim satima kapija se otključava u 15:00 h i roditelji na isti način preuzimaju djecu. 

Roditelji i djeca skupine Kapljice ulaze na glavni ulaz vrtića po dogovoru s odgojiteljima. 

PPO Đurđice (PPO Bulevard): djeca jasličkih skupina koristit će sporedne kapije (desno 

i lijevo od ulaza), a u sobe će ulaziti preko terase. Papuče će obuti prije ulaza u čemu  će djeci 

pomagati odgojiteljice. Vrata vrtića biti će otvorena od 06:30 h do 08:30 h. Na isti način će 

djeca odlaziti doma iza 15:00 h.  

Važno je da se roditelji što kraće zadržavaju pri dovođenju i odvođenju djeteta. 

 

✓ roditelj/skrbnik održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe prilikom 

dovođenja i odvođenja djece  

 

✓ preporučuje se pratnja djeteta uvijek iste odrasle osobe koja živi u istom kućanstvu s 

djetetom 

 

✓ zabranjeno je dovoditi bolesno dijete u Dječji vrtić More 

 

 

✓ odrasla osoba ne smije dovoditi niti odvoditi djecu iz vrtića niti ulaziti u vanjske prostore 

vrtića ako ima povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog 

daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-

19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 a pogotovo ako su u 

samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće  

 

✓ svakoj sumnji na COVID-19  kod djece, roditelj/skrbnik ima obavezu hitno telefonom 

obavijestiti ravnatelja, pedijatra te nadležnog epidemiologa. 
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✓ odgojitelji prilikom preuzimanja i odvođenja djeteta roditelju/skrbniku dužni su 

nositi zaštitnu masku  

 

✓ svi zaposlenici Dječjeg vrtića More dužni su provoditi sve epidemiološke preporuke 

(dezinfekcija potplata, mobitela, učestalo pranje ruku, dezinfekcija ruku, opcionalno korištenje 

maski, osim u slučaju preuzimanja i odvođenja djeteta kada su masku dužni nositi..)  

 

✓ ostale osobe (spremačice, serviseri i sl.) koje ulaze u Dječji vrtić More dužni su nositi 

zaštitnu masku te dezinficirati ruke i potplate na ulazu u Dječji vrtić More. 

 

 

  


