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UPUTE O DOVOĐENJU DJETETA U DJEČJI VRTIĆ POLIKLINIKE SUVAG 

od 11. 5. 2020. 

 

Prema uputama nadležnih institucija, potičemo ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati. 

Djeci je ponekad teško objasniti svrhu i pravila poduzetih zaštitnih mjera (npr. socijalna distanca). Kod djece s 

oštećenjem sluha te kod djece s oštećenjem jezično-govorne-glasovne komunikacije, koja pohađaju Kompleksni 

rehabilitacijski postupak u Dječjem vrtiću Poliklinike SUVAG, razumijevanje zaštitnih mjera je dodatno otežano, 

a samim time je narušena i njihova dosljednost u provođenju istih mjera, što  ih može staviti u povećani rizik za 

zarazu. 

Za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 u Dječji vrtić Poliklinike SUVAG dolazak je moguć samo u situacijama 

kada ne postoji drugi način zbrinjavanja djeteta. Dolazak djeteta u vrtić je moguć samo ako su zadovoljeni 

sljedeći kriteriji: ukoliko roditelji ne koriste produljeni porodiljni dopust/dopust za njegu djeteta ili status 

roditelja odgajatelja, odnosno ako imaju radnu obvezu, a poslodavci nisu u stanju omogućiti niti jednom 

roditelju/skrbniku ostanak s djetetom kroz rad od kuće ili ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece. 

Preporučuje se ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, 

malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji 

roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti te se o dolasku u vrtić obavezno trebaju 

konzultirati sa nadležnim liječnikom. 

Ukoliko dijete dolazi u vrtić, roditelj/skrbnik je dužan obavijestiti o tome voditelja skupine koji će u tu svrhu 

provoditi ankete. Nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući 

neradne dane, ne primaju se nova djeca u skupinu. Ukoliko dijete dolazi u vrtić, bit će zbrinuto kod dežurnog 

voditelja skupine.  

Roditelj/skrbnik djeteta koje će dolaziti u vrtić preuzima izjavu dostupnu na mrežnim stranicama ustanove 

www.suvag.hr. Roditelj/skrbnik ispunjenu, potpisanu i skeniranu (ili fotografiranu) izjavu šalje u vrtić 

elektronskom poštom na vrtic@suvag.hr. Samo u iznimnim slučajevima, ispunjenu i potpisanu izjavu roditelj 

osobno predaje dežurnom voditelju skupine prilikom dovođenja djeteta u vrtić osim roditelja/skrbnika koji su 

izjavu predali individualnom rehabilitatoru djeteta. 
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UPUTE O DOVOĐENJU I ODVOĐENJU DJETETA 
 

 

RODITELJI/SKRBNICI TREBAJU ZNATI! 

 

• Svakodnevna obveza roditelja/skrbnika je prije dolaska u dječji vrtić sebi i svojim bliskim kontaktima 

(obavezno djetetu) izmjeriti tjelesnu temperaturu.  

 

• U slučaju da dijete ima najmanje jedan od sljedećih simptoma, dijete se ne smije dovesti u vrtić:  

o povišena tjelesna temperature 

o kašalj ili grlobolja 

o otežano disanje i/ili kratkoća daha 

o oslabljen osjet mirisa i okusa 

o iscjedak iz nosa 

o proljev i povraćanje  

o i u slučaju drugih znakova zaraznih bolesti. 

 

• Roditelj/skrbnik o svakoj sumnji na COVID-19 ima obavezu hitno:  

o javiti se telefonom javiti izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o 

testiranju i liječenju djeteta  

o obavijestiti voditeljicu dječjeg vrtića, Snježanu Pirkić, prof. (091 4100 369).  

 

• Ako dijete razvije simptome COVID-19 infekcije tijekom boravka u vrtiću, voditelj skupine odmah 

obavještava roditelja/skrbnika, koji u najkraćem roku mora doći po dijete.  

 

• Dijete dolazi i odlazi u pratnji isključivo jedne odrasle osobe, preporučamo uvijek iste ili da se u pratnji 

izmjenjuju dvije odrasle osobe.   

 

• Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu s djetetom 

te upravo ona osoba koja je, u odnosu na druge osobe koje bi mogle dovoditi i odvoditi dijete, 

uključena u takav tip dnevnih aktivnosti da je njena mogućnost zaraze  COVID – 19 virusom najmanja.  

Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja ne spada u rizičnu skupinu na 

obolijevanje od COVID-19, to jest nije starije životne dobi (65 i više godina) niti je kronični bolesnik. 

 

• Kada god je moguće, djecu iz svake skupine dovode i odvode roditelji/skrbnici u zasebno prethodno 

dogovoreno vrijeme različito za svaku skupinu, s razmakom od najmanje 10 min između dvije skupine. 



• U vrtić se dolazi na glavni ulaz u prizemlju objekta. 

 

• Vrata vrtića biti će zaključana i treba pričekati dežurnog voditelja skupine.  

 

• Roditelji/skrbnici prilikom dovođenja i preuzimanja djece, ako je ikako moguće, ne ulaze u vrtić, osim u 

krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosu na 

druge roditelje/skrbnike i djecu.  

 

• Ispred ulaznih vrata vrtića bit će postavljena dezbarijera na koju dijete treba stati i dezinficirati obuću. 

 

• Dijete će biti raspoređeno kod dežurnog voditelja skupine koji preuzima ili predaje dijete 

roditelju/skrbniku ispred ulaza u vrtić. 

 

• Kada se dolazak djeteta ustali, roditelj/skrbnik donosi i odnosi u vrtić obilježeni ruksak s opremom i 

vlastitim priborom za pisanje/crtanje, isključivo petkom kada dolazi po dijete. Voditelj skupine 

preuzima i vraća ruksak roditelju/skrbniku ispred ulaznih vrata. Voditelj skupine odlaže ruksak u vrtiću, 

te ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon pauze od 48-72 sati. 

 

• Dežurni voditelj skupine nastavlja ispunjavati na poleđini potpisane izjave koju je dao roditelj/skrbnik, 

evidenciju dolazaka djeteta umjesto roditelja/skrbnika. 

 

• Djetetu će se po dolasku izmjeriti tjelesna temperatura i evidentirati na poleđini izjave. 

 

• Dijete će prije ulaska u skupinu obuti papuče i skinuti jaknu u garderobi te oprati ruke sapunom i 

vodom (prema istaknutoj uputi crvenog križa), a nakon pranja ruku umiti lice. 

 

• Dijete ne dezinficira ruke niti nosi zaštitnu masku. 
 
  

 

 
 

 

 

Zagreb, 2. svibnja 2020.                                                                                                              

Voditeljica Dječjeg vrtića 
Poliklinike SUVAG 

Snježana Pirkić, prof. 


