
                                                                             
 

Poštovani roditelji/skrbnici, 

 

obavještavamo vas da od 1. rujna 2020. godine (utorak) počinje nova pedagoška godina 2020./2021. 

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo  i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdali su dana  24.kolovoza.2020 

UPUTE ZA SPRIJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSJIH 

USTANOVA,OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020/2021 

 

Zbog sigurnosti vaše djece, obitelji i svih djelatnika ustanove molimo vas da se istih u cijelosti pridržavate. 

 

 

Ovim putem obavještavamo vas o sljedećem. 

 

-da ne dolazite  u pratnji djeteta ako imate simptome zaraznih bolesti (npr. povišena 

tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, 

grlobolja, proljev, povraćanje), ako vam je izrečena mjera samoizolacije ili ako imate saznanja 

da ste zaraženi s COVID-19, 

- da ne dovodite dijete u ustanovu ukoliko: 

- ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, 

poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) 

- ima izrečenu mjeru samoizolacije 

- imate saznanja da je zaraženo s COVID-19 



Kada dovodi i odvodi dijete, roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta NE MOŽE ući u dječji vrtić. 

 

S obzirom na preporuke HZJZ-a ulazak u vrtić moguć je samo za roditelje novoupisane djece i djece s teškoćama u 

razvoju i posebnim potrebama. 

U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba. 

Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno u ustanovi nosi MASKU te bez maske ne može ući u ustanovu već dijete 

preuzima djelatnik ispred ulaza u ustanovu. 

Molimo vas da djecu u vrtić dovodite do 9 sati. 

S obzirom na preporuku da se djeca ne miješaju u grupama molimo vas da razmotrite potrebu za dovođenjem djece u 

jutarnje i ostajanje u popodnevnom dežurstvu, te  istu potrebu javite  odgojitelju vašeg djeteta kako bi mogli organizirati rad 

prema uputama HZZJZ 

 

RODITELJI NOVOUPISANE DJECE dolaze u vrtić prema dolje priloženom rasporedu te ostaju s djetetom u skupini 

do 45 minuta. S djetetom može doći samo jedan roditelj. 

 

HERMANNA GMEINERA 1 - CENTRALNI OBJEKT  

(ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK) 

Mješovita jaslička odgojna skupina 

VRIJEME BORAVKA RODITELJA 

I DJETETA U SKUPINI 

KODNI BROJ DJETETA 

8.00-8.45 202013, 202025 

9.00-9.45 202014, 201914 

10.00-10.45 202012, 202022 

 



Mlađa mješovita odgojna skupina 

VRIJEME BORAVKA RODITELJA 

I DJETETA U SKUPINI 

KODNI BROJ DJETETA 

8.00-8.45 202019, 202016 

9.00-9.45 202018, 201936 

10.00-10.45 202017 

 

 

OBJEKT: HERMANNA GMEINERA 2 - PODRUČNI OBJEKT  

(ZGRADA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE LEKENIK) 

Srednja mješovita odgojna skupina 

VRIJEME BORAVKA RODITELJA I 

DJETETA U SKUPINI 

KODNI BROJ DJETETA 

8.00-8.45 201940 

 

 

OBJEKT: ZAGREBAČKA 25B – PODRUČNI OBJEKT 

(ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST) 

Starija mješovita odgojna skupina  - sva djeca dolaze u isto vrijeme prema utvrđenom dogovoru s matičnim 

odgojiteljicama 

 

 

Svi roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne 

temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju 

ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. 



Djeci rane i predškolske dobi  preporuka je da svaki dan prije odlaska u ustanovu 

roditelj u djetetovu bilježnicu  i upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. 

Bilježnicu roditelj/dijete donosi/odnosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj svakodnevno provjerava. 

 

Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u 

disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) neophodno je djetetu u dječjem vrtiću ili školi izmjeriti tjelesnu 

temperaturu. 

Ako djeca  razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgojitelji odmah obavještavaju roditelje/staratelja, 

koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete. 

 

Sumnja na COVID-19 

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19: 

• povišena tjelesna temperatura (po 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 

ustanovu. 

 

Djeca s kroničnim bolestima 

 

Za svaku izrazito vulnerabilnu (osjetljivu) osobu ( dijete) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, 

potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju. 

Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput 

nošenja maske i sl. (pedijatar). 

U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi masku kada je primjereno i 

provoditi druge preventivne mjere. 



Popis izrazito vulnerabilnih skupina bolesti i zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u školi sukladan je pravilima 

liječničke struke. 

 

Za boravak djeteta u vrtiću potrebno je ponijeti:  

• papuče za dijete i roditelja,  

• pelene ako ih dijete koristi,  

• rezervnu odjeću za dijete, 

• pidžamu i jastučnicu za dijete 

• papirnate maramice, vlažne maramice, salvete 

• pisaći blok br. 5 

• izjavu o preuzimanju djeteta iz vrtića ukoliko to nisu roditelji 

• bilježnicu sa zapisanom temperaturom djeteta 

 

 

Molimo Vas da za sve daljnje informacije pratite web stranicu Vrtića te pročitate najnovije preporuke HZJZ-a koje se 

nalaze na linku: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf 

 

 

Želim Vama i Vašoj dječici što radosnije i bezbrižnije prve dane u vrtiću! 

 

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Lekenik  

Mirjana Božić 

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

