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PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE 
U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE VIRUSOM COVID - 19 

(Nova pedagoška god. 2020./2021.) 
 

Dosljednost postupanja prema djetetu (i djeteta) u vrtiću i u obiteljskom okruženju jedini je 
način da uspijemo u namjeri da sačuvamo djecu i sebe. 

Zato je važno da prije polaska djece u dječji vrtić roditelj razgovara s djetetom (primjereno dobi) 
o izmijenjenim okolnostima boravka u vrtiću. 
 

PROTOKOL DOLASKA U VRTIĆ  
 Ulazi samo 1 roditelj i dijete. 

 DEZINFEKCIJA ruku i potplata (otirač sa strelicom) prije ulaska u vrtić 

 EVIDENCIJA PRISUTNOSTI – nalazi se na stoliću nakon ulaza u vrtić – svakodnevno se 
upisati pri dolasku i odlasku djeteta (potpis i vrijeme). Izbjegavati grupiranje kod 
evidencije. Pričekati ispred ili na razmaku od 1,5 m. 

 Prilikom prolaska vrtića održavati distancu 1,5 m u odnosu na druge.  

 Roditelj obavezno ima MASKU, dijete može dopratiti do garderobe. U skupine ne ulazi.  

 U garderobi mogu biti istovremeno 2 roditelja. Ukoliko je netko već u garderobi, 
pričekajte ispred i pazite na grupiranje. 

 Roditelji se ne zadržavaju u grupicama ispred vrtića.  

 Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati veću komunikaciju 
na vratima vezanu uz dijete.  

 Svaka informacija koju roditelj drži važnom da odgojitelj zna prije dolaska /nakon boravka 
djeteta u vrtić može proslijediti preko Dinamikoma ili telefona. Poruka roditelja će u 
najkraćem roku stići do odgojitelja kojem je namijenjena.  

U vrtić roditelj treba ( i može) dovesti potpuno zdravo dijete. Prije dolaska u dječji vrtić sebi i 
svojim bliskim kontaktima (posebice djetetu) OBAVEZNO izmjeriti tjelesnu temperaturu. U 
slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju 
telefonom ustanovi i odmah kontaktiraju pedijatra radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. 
Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.  

 Ukoliko dijete ne dođe u vrtić 1 i više dana roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo djeteta u 
navedenim danima matičnim odgojiteljima. Roditelj ima obavezu navesti razlog odsustva 
kako ne bi dolazilo do nesporazuma vezanog uz povratak i liječničke potvrde.  

 Ukoliko je dijete bilo odsutno zbog zdravstvenih razloga obavezna je dostava zdravstvene 
potvrde nadležnog pedijatra. U vrtić ne može ući niti jedno dijete čiji roditelj nije dostavio 
liječničku potvrdu nakon izostanka djeteta zbog bolesti.  

 Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog 
statusa, molimo odmah kontaktirati nadležnog pedijatra i javiti vrtiću. 

U slučaju promjene zdravstvenog statusa djeteta tijekom boravka u vrtiću, na poziv odgojitelja 
roditelj je dužan reagirati na najbrži mogući način (u skladu s poslom koji obavlja) kako bi 
preuzeo dijete. Do tog trenutka o djetetu će se skrbiti na najbolji mogući način.  
 

UPUTE VEZANE ZA DJEČJE STVARI U VRTIĆU 
•  U vrtiću neće biti moguće posuđivati opremu od drugog djeteta pa vas molimo da 
osigurate dovoljno rezervne odjeće.  

•  Dijete ne smije donositi igračke od kuće.  
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ORGANIZACIJA RADA 

• Svaka odgojna skupina boravit će u svojoj prostoriji.  
• Dežurstvo će biti organizirano od 6-7 h te od 17-17:30 h u prizemlju u sobi skupine Ribice, 

gdje će djeca iz različitih skupina biti udaljena na razmaknute stolove. Svaka skupina za 
jednim stolom. Popodnevno dežurstvo organizirat će se vani dok god vremenski uvjeti 
dozvoljavaju.  

• Preporučuje se što učestaliji boravak djece na otvorenom prostoru, djeca će boraviti vani 
kada god je moguće prema vremenskim prilikama, uz pojačanu pažnju na fizičke kontakte. 

• Vanjski prostor razdijeljen je na punktove te se djeca iz različitih skupina ne miješaju. 
• Organizacija izlaska na dvorište i ulaska u vrtić:  svaka skupina posebno, bez preklapanja s 

drugim skupinama. 
• U radu s djecom koristiti će se materijali koji se lako dezinficiraju (glatke, tvrde površine, 

lako perive).  
• Provođenje pojačanih mjera higijene tijekom boravka u vrtiću – redovito i pravilno pranje 

ruku sapunom i vodom, sušenje papirnatim ručnicima.  
• Poticanje djece da ne dodiruju usta, oči, nos, lice te ne stavljaju ruke i predmete u usta 

(primjereno razvojnoj dobi). 
• Poticanje na oprez prilikom kašljanja i kihanja – u lakat ili papirnatu maramicu, okrenuto 

od drugih osoba, uz odlaganje maramice. 
• Propisano razmicanje djece prilikom sjedenja za stolom te prilikom dnevnog odmora 

(razmaknuti krevetići, svako dijete ima svoj krevetić). 
• Redovito prozračivanje svih prostora u vrtiću te dezinficiranje unutarnjih i vanjskih 

prostora vrtića. 
 

ORGANIZACIJA DOGAĐANJA 
 Nisu dozvoljene kazališne predstave i druge manifestacije u vrtiću te odlasci djece na 

izlete 

 Kraći programi (engleski jezik, sportski program) mogu se odvijati uz pridržavanje mjera i 
ne miješanje skupina. 

 

RODITELJSKI SASTANCI I MANIFESTACIJE S RODITELJIMA 
 Preporučeno je roditeljske sastanke održavati na otvorenom uz distancu i pridržavanje 

mjera ili putem online platformi.  

 Boravak roditelja u skupini s djetetom nije moguć, osim u periodu prilagodbe djeteta.  

 Redovito praćenje Dinamikom sustava i web stranice vrtića www.vrtic-baltazar.com gdje 
će biti sve obavijesti, izvješća, slike i prikazi iz skupina. 

 

DJECU TREBA PRIPREMITI ZA: 
 Nemogućnost međugrupne suradnje unutar vrtića, pranje ruku prilikom ulaska u skupinu  

 Podsjetite ih na potrebu vlastitog zaštitnog ponašanja u skupini, higijenske navike kojih 
se treba pridržavati … na sve to će ih upućivati i njihovi odgojitelji.  
 

 
 

Molimo roditelje za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bi zajedničkim snagama i 
vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze. 

Toliko trebamo i možemo učiniti zajedno. 
 

Tim vrtića Baltazar 

http://www.vrtic-baltazar.com/

