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UPUTE ZA DOLAZAK I BORAVAK DJECE U DV ČUPKO
Ove Upute definiraju precizne mjere za preuzimanje i boravak djece u DV
Čupko od 26.08.2020., a temeljem Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije
COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova u pedagoškoj godini 2020. /2021.
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. 08. 2020.

• Roditelj ne dolazi u pratnji djeteta ako ima simptome zarazne bolesti (npr.
povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta
njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako mu je izrečena mjera
samoizolacije ili ako ima saznanja da je zaražen s COVID-19.
• Dijete ostaje kod kuće ukoliko ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i
okusa, grlobolja, proljev, povraćanje).
• Dijete ostaje kod kuće ukoliko ima izrečenu mjeru samoizolacije ili je zaraženo
s COVID-19.
• U vrtić dolaze isključivo zdrava djeca. Ukoliko za vrijeme boravka u vrtiću
odgojitelj uoči bilo koji od simptoma, roditelj je dužan odmah doći po dijete.
Molimo vas ako ste u međuvremenu promijenili broj telefona da o tome
obavijestite odgojitelje.
• U slučaju pojave simptoma, daljnji boravak u vrtiću neće biti moguć bez
potvrde nadležnog liječnika.

• Djeca rane i predškolske dobi ne nose maske za lice i ne dezinficiraju ruke,
nego ih češće peru sapunom i vodom.
• Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u dječji vrtić prilikom
dolaska/odlaska.
• Roditelj na ulazu dezinficira cipele i ruke, a na licu mora imati pravilno
postavljenu zaštitnu masku za vrijeme cijelog boravka u vrtiću.
• Molimo da se ne zadržavate u vrtiću duže nego što je potrebno, te da
izbjegavate kontakt sa drugom djecom.
• Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska
u vrtić, te u slučaju povišene tjelesne temperature (pod pazuhom > 37,2) ne
smiju dovoditi dijete u vrtić, već se javljaju ravnatelju i izabranom
pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju
djeteta.
• Za vrijeme trajanja ovih mjera djeca u vrtiću ne peru zube i ne koriste pregače
za ručak.
• Za vrijeme trajanja prilagodbe, sa djetetom u sobi boravi samo jedan roditelj i
to najduže 15 minuta, a poštujući sve prethodne upute.
Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:
• povišena tjelesna temperatura (pod pazuhom > 37,2)
• simptomi respiratorne bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja
• poremećaj osjeta njuha i okusa
• gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod
manje djece). Djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose
uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u vrtić.
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