
 

 

Dječji vrtić Vukovar II 
Kardinala Alojzija Stepinca 46 
V u k o v a r 
Vukovar, 30. travnja 2020. godine 

  

                  PROTOKOLI POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD  

                                        ZARAZE COVID-19 VIRUSOM 

  

Protokol postupanja usklađen je s uputama HZJZ , izdanih 29. travnja 2020. godine, a odnose se na 

sprječavanje i suzbijanje epidemije virusa 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 

 

TEMELJNE ODREDNICE 

• Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u uputama za dječje vrtiće  preporučuje ostanak kod kuće 

djece s kroničnim bolestima: bolesti dišnog sustava, kardiovaskularnim bolestima, dijabetesom, 

malignim bolestima, imunodeficijencijama, zatim djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima, 

kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju neku od tih bolesti.  

 • HZJZ također potiče ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati , kako bi se osigurali 

uvjeti koje propisuje HZJZ i siguran smještaj djece čiji roditelji nemaju drugu mogućnost smještaja 

djece.  

 •Roditelj je dužan potpisati pisanu izjavu kojom potvrđuje da je upoznat s ovim uputama u cjelini, 

prije uključivanja djeteta u ustanovu.  

  

ORGANIZACIJA PROSTORA  

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece   

• prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),  

• prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine   

• prostorija koja se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,    

• u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa  



 

• u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te 

konzumirati u prostoriji), na način da osoba koja donosi hranu dostavi hranu na kolicima   • Prolazak 

kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum  

ORGANIZACIJA RADA   

 Boravak u vrtićima neophodno je organizirati na sljedeći način:    

•  Odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece i dva odgajatelja, bez 

„preklapanja“ radnog vremena   

 • Nakon formiranja skupine djece, 14 dana  od početka primjene ovih uputa uključujući neradne 

dane, ne primaju se nova djeca u skupinu  

• Izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom 

djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove  

 • Svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji  

• Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima  ili organizirani izlazak iz vrtića veće skupine djece 

(primjerice kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.).   

• Preporučuje se što više boravak na otvorenom prostoru 

ULAZAK I IZLAZAK U VRTIĆ I IZ VRTIĆA 

•Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu na ulazu u vrtić, gdje ih preuzima/predaje odgojitelj 

•Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom 

 

 

 

Protokolarnih preporuka dužni su se pridržavati svi roditelji/skrbnici kao i djelatnici vrtića prema 

područjima svog djelovanja . 

Molim sve Roditelje/skrbnike i djelatnike  za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bi 

zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave  zaraze zbog naših 

propusta. 

 

                                                                                                                                    Ravnateljica  
                                                                                                                                 Marina Latinović 
 

 


