Dječji vrtić Opatija
Ulica Antonta Mihića 5 a, Opatija
Opatija, 08. lipanj 2020.

UPUTE RODITELJIMA TIJEKOM TRAJANJA
EPIDEMIJE COVID – 19 OD 08. LIPNJA 2020.
• Radno vrijeme vrtića je od 6:00 do 17:00 (za smjensku skupinu u Opatiji do
21:00 sat)
• Roditelji dovode djecu u vrtić u sve objekte (Opatija, Lovran, Volosko, Ičići,
Veprinac) u razdoblju od 6:00 – 8:30, a u popodnevnu smjenu u smjenskoj
skupini u Opatiji od 11:00 – 11:30
• Nakon 8:30 ulazna vrata vrtića se zatvaraju i roditelji više ne mogu ući u
vrtić (osim u iznimnim slučajevima prema dogovoru)
• Zbog odlaska djece vrata vrtića bit će otvorena od 12:30 – 13:00 sati za
djecu koja koriste 5,5 satni program, a od 15:00 – 17:00 za djecu koja
koriste 10 satni program, a za smjensku skupinu prema unaprijed
dogovorenom rasporedu sukladno radnom vremenu roditelja
• U pratnji djeteta uvijek je jedna odrasla osoba
• Roditelji ulaze u vrtić na glavni ulaz
• Na ulazu u vrtić roditelji dezinficiraju obuću na dezbarijeri (otirač s
dezinficijensom) i ruke
• Roditelji ili druge osobe u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održavaju
razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na druge osobe (međusobni razmak
ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva)
• Roditelji predaju dijete odgajatelju na ulazu u sobu dnevnog boravka i NE
ulaze u sobu dnevnog boravka
• Roditelji izbjegavaju grupiranje i zadržavanje u prostorima vrtića te
izbjegavaju fizički kontakt (bliski kontakt) s drugom djecom, roditeljima te
djelatnicima vrtića (ukoliko to nije nužno potrebno)
• Preporuča se da roditelji ili druge osobe u pratnji djeteta u ustanovi nose
masku kad god je to moguće
• Ruksak s opremom može se svakodnevno donositi u vrtić i odnositi iz vrtića

Roditelji ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti
(povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta
njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da
su zaraženi s COVID-19.
Roditelji ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne
bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj
osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete
zaraženo s COVID-19.
Kod povišene temperature ili respiratornih simptoma djeteta, roditelj se javlja
izabranom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine. Ako liječnik postavi sumnju
na COVID-19, roditelj o tome telefonom obavještava ravnateljicu na broj
telefona 099 267 00 52, a ravnateljica nadležnog epidemiologa.

Molimo roditelje da se i dalje pridržavaju navedenih mjera. Zahvaljujemo na
razumijevanju i suradnji.
DV Opatija

