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Poštovani roditelji, 

 

aktualna situacija izazvana virusom COVID-19 traži od svih nas prilagodbu na svim 

planovima života, pa tako i na profesionalnom planu.  

 

Savjetovanje i pružanje podrške roditeljima i djeci je od izuzetne važnosti u našem radu, a 

osobito u ovom razdoblju epidemije i izolacije. Važno nam je i dalje nastaviti pružati pomoć i 

podršku Vama, roditeljima djece našeg vrtića, kako bi Vi mogli pomoći svojoj djeci.  

 

Tim Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG u kojem su rehabilitatori Vašeg djeteta, fonetski 

ritmičari i muzičari, psiholozi i viša medicinska sestra, predlagali su Vam svrhovite, razvojno 

primjerene aktivnosti koje ste mogli provoditi s djetetom u sigurnom obiteljskom okružju, 

koje je i nadalje za Vas i za Vaše dijete najsigurnije mjesto. Sadržaje i prijedloge donosili smo 

Vam s ciljem djetetove dugoročne dobrobiti. I dalje ćemo nastaviti s ovim oblikom rada. Od 

Vas, roditelja, dobili smo izuzetno pozitivne povratne informacije na kojima Vam od srca 

zahvaljujem!  

 

U vezi daljnje organizacije rada, a uzimajući u obzir Upute za sprječavanje i suzbijanje 

epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te 

osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i 

predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, koje je donio Hrvatski zavod za 

javno zdravstvo, dana 29. travnja 2020. godine, naglašavamo važnost organiziranja rada ovog 

vrtića u skladu s navedenim Uputama koje se nalaze na poveznici  

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020.pdf.  

Dužni smo Vas upoznati s Uputama koje se nalaze na navedenoj poveznici, a iste su i privitku 

ove obavijesti. U privitku je i uputa za dovođenje djeteta u Dječji vrtić Poliklinike SUVAG.   

 

Podsjećamo da je preporuka nadležnih institucija da djeca, ako je to moguće, i dalje ne dolaze 

u dječje vrtiće jer su time u povećanom riziku za zarazu. Mogućnost dovođenja djeteta u 

vrtić postoji isključivo u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena, ne koriste pravo na 

produljeni dopust radi njege djeteta ili status roditelja odgajatelja te ne postoji drugi 

način zbrinjavanja djece. Želimo napomenuti i da su nam, kako bismo mogli ispuniti sve 

potrebne mjere opreza, kapaciteti ograničeni, a rad će se odvijati u posebnim uvjetima. Djeca 

koja budu dolazila u vrtić, bit će zbrinuta kod dežurnog voditelja skupine. 

 

Ljubazno Vas molim da sada, kada raspolažete konkretnim i najnovijim informacijama koje se 

nalaze u Uputama, ukoliko zaista postoji stvarna potreba za dovođenjem Vašeg djeteta u ovaj 

vrtić od 11. svibnja 2020. godine o tome obavijestite elektroničkom poštom ili telefonski 

pripadajućeg voditelja skupine Vašeg djeteta, najkasnije do utorka, 5. svibnja 2020. godine 

do 12:00 sati, a kako bismo se što bolje organizirali i pripremili za rad. 
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Ključne informacije: 

 

• Dječji vrtić Poliklinike SUVAG će provoditi rad u skladu sa preporukama nadležnih 

institucija. 

• Preporuka nadležnih institucija je da djeca, ako je to moguće, i dalje ne dolaze u dječje 

vrtiće jer su time u povećanom riziku za zarazu. 

• Roditelji su dužni upoznati se s Preporukama koje je donio Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo, dana 29. travnja 2020. 

• Roditelji su dužni upoznati se s Uputama  o dovođenju djeteta u Dječji vrtić 

Poliklinike SUVAG. 

• Mogućnost dovođenja djeteta u vrtić postoji isključivo u slučajevima kad su oba 

roditelja zaposlena, ne koriste pravo na produljeni dopust radi njege djeteta ili 

status roditelja odgajatelja te ne postoji drugi način zbrinjavanja djece. 

• Ako će dijete doći u vrtić od 11. svibnja 2020. godine, roditelji o tome trebaju 

obavijestiti pripadajućeg voditelja skupine elektroničkom poštom ili telefonski, 

najkasnije do utorka, 5. svibnja 2020. godine do 12:00 sati. 

• Kako bismo mogli ispuniti sve potrebne mjere opreza, kapaciteti su nam ograničeni, a 

rad će se odvijati u posebnim uvjetima. 

• I dalje će se odvijati dosadašnji oblik rada na daljinu. 

 

 

 

Zahvaljujem na razumijevanju i srdačno Vas pozdravljam! 

 

Ostajte nam dobro! 

 

 
 

 

 

 
 

Zagreb, 2. svibnja 2020.                                                                                                              

 

Voditeljica Dječjeg vrtića 

Poliklinike SUVAG 
Snježana Pirkić, prof. 


