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UPUTE I MJERE VEZANE ZA PANDEMIJU COVID 19 DJEČJEG VRTIĆA PRI OSNOVNOJ
ŠKOLI BROD MORAVICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

1. MODELI RADA
Dječji vrtić djeluje pri osnovnoj školi i provodi 6-satni program predškolskog odgoja
i obrazovanja u jednoj mješovitoj odgojno- obrazovnoj skupini. U pedagoškoj godini
2020./2021. odgojno- obrazovni rad odvijat će se za svu djecu u dječjem vrtiću.

2. ULAZ U ODGOJNO- OBRAZOVNU USTANOVU
Djeca
Prostorija u kojoj skupina boravi smještena je u prizemlju školske zgrade. Dječji vrtić
će stoga kako bi se izbjegao kontakt sa školskom djecom započinjati s radom u 8:30
sati. Roditelji dovode djecu do ulaza u školu pridržavajući se fizičkog razmaka od 1,5
metar. Odgajateljica dolazi po djecu te ih uvodi u zgradu. Djeca prelaskom preko
otirača dezinficiraju obuću, odlaze do garderobe gdje ostavljaju odjeću, obuću i
oblače šlapice za prostor vrtića. Put kretanja kroz hodnike je posebno označen kako
bi se prolazak i kontakt sveo na minimum. Na ključnim mjestima školskog prostora
postavljeni su informativni posteri koji služe kao podsjetnici o higijenskim
protokolima. S obzirom na Upute HZJZ djeca predškolske dobi neće koristiti
dezinficijense već obavljati higijenu ruku sapunom i tekućom vodom. Roditelji su
dužni svakodnevno djetetu mjeriti temperaturu i bilježiti je u posebnu bilježnicu
koju roditelj daje na uvid odgajateljici koja vodi tjednu evidenciju te je predaje
ravnatelju. Pri sumnji na povišenu temperaturu i pojave simptoma bolesti, djeca se
izdvajaju iz odgojno- obrazovne skupine u prostor ureda pedagoga, koji je predviđen
kao prostor samoizolacije. S djetetom boravi prvi slobodan djelatnik, obavještavaju
se roditelji, koji su dužni u najkraćem mogućem roku doći po dijete. U slučaju zaraze
dijete ostaje kod kuće, roditelji se javljaju pedijatru ili liječniku obiteljske medicine
koji odlučuje o testiranju. Roditelji o navedenom obavještavaju Školu i Dječji vrtić.
Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19,
odgojno -obrazovna skupina u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom,
dok se kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti* postupa sukladno mišljenju
liječnika.
Kada se kod djeteta/učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se
sukladno odluci nadležnog epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve
osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u
vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog
nadzora u samoizolaciji.

Roditelji i druge osobe
Ustanova će voditi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili
neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno
i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno
osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre, djecu/učenike, drugo
osoblje koje nije nužno za rad ustanove. Ulazak je moguć samo u iznimnim
slučajevima uz prethodnu najavu. Telefonski brojevi su istaknuti na ulazu u zgradu.
Pri dolasku po djecu, roditelji telefonski pozivaju odgajateljicu koja zatim odvodi
dijete do izlaza i predaje roditeljima. Roditeljski sastanci i individualne informacije
održavat će se putem informacijsko- komunikacijskih kanala.

Odgojno- obrazovni djelatnici
Odgajateljica nosi masku ili vizir samo ako dijete razvije znakove bolesti tijekom
boravka u ustanovi, dok je oboljelom djetetu potrebno osigurati masku (ako
narušeno zdravstveno stanje djeteta omogućuje nošenje maske).
Ostali djelatnici ulaze u prostor vrtića samo u nuždi uz obavezno nošenje maske i
prethodnu dezinfekciju ruku i obuće.

3. PRIJEVOZ DJECE
Polaznici vrtića korisnici prijevoza školskim kombijem voze se odvojeno od školske
djece. Nije obavezno nošenje maski tijekom vožnje.

4. PROSTORNI UVJETI I ODGOJNO- OBRAZOVNI RAD
Tijekom dana polaznici vrtića napuštaju prostor samo u slučaju nužde. Koriste
postojeći sanitarni čvor. Aktivnosti će se ukoliko vrijeme bude dopuštalo odvijati na
otvorenom uz pratnju odgajateljice.
Prostor sportske dvorane koristit će se bez kontakata sa školskom djecom. Nakon
korištenja prostor dvorane i garderobe se provjetrava, a sprave propisno
dezinficiraju.
Opremu glatkih, tvrdih površina koja se lako opere deterdžentom i vodom, potrebno
je redovito oprati te kada je moguće izložiti da se osuši na suncu. Odgajateljica
dezinficira igračke i ostala didaktička pomagala koja su djeca tijekom dana koristila.
Spremačica dezinficira i brine o higijeni prostora.

5. PREHRANA
Polaznici vrtića imaju dva obroka dnevno. Školska kuharica priprema obrok koji u
prostor unosi odgajateljica. Izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo
s drugim osobama.

U svim prostorima dječjeg vrtića važno je provoditi i poštovati upute i mjere
sprječavanja širenja zaraze.
V.d. ravnatelja:
Duško Zatezalo

Ovaj Protokol usvojen je na sjednici Školskoga odbora dana 2. rujna 2020. godine, uz
prethodno upoznavanje na Vijeću roditelja.

