
DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICE“ 
Zagreb, Krajiška 7a 
Zagreb, 21.05.2020.g. 
Tel: 01/3770 933 
e-mail: vrtic.krijesnice@zagreb.hr 
www.vrtic-krijesnice.zagreb.hr 
  

POŠTOVANI RODITELJI / SKRBNICI 

Obavještavamo vas da će organizacija rada od 25. svibnja 2020.g., za djecu iz svih objekata, biti organizirana u 

centralnom objektu Krajiška 7a. 

Organizacija rada bit će u skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano za rad 

predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama 

koja imaju pomoćnika u nastavi; Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20.05.2020. 

 
KOD DOVOĐENJA DJETETA U VRTIĆ RODITELJI/SKRBNICI: 

✓ Ne dovode dijete u vrtić ako roditelji/skrbnici i/ili dijete imaju simptome respiratorne bolesti (povišena 

tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena 

mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s Covid-19. 

✓ Nije potrebno donositi Izjavu za uključivanje djeteta u ustanovu. 

✓ U odgojnim skupinama bit će od 15 do 20 djece (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini). 

 

✓ TREBAJU DOVESTI DIJETE U VRTIĆ DO 09:00h., ISKLJUČIVO U PRATNJI JEDNE ODRASLE OSOBE. 

✓ Vrata vrtića su zaključana te treba pozvoniti i pričekati. 

✓ Roditelj/skrbnik predaje dijete na ulaznim vratima Vrtića odgojitelju koji će preuzeti dijete. 

✓ Odgojitelj preuzima dijete i njegove osobne stvari ispred ulaza u Vrtić. Ništa osim djetetove rezervne odjeće 

ne smije se unijeti u Vrtić. 

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

✓ Dijete će prije ulaska u skupinu skinuti obuću i jaknu u garderobi te oprati ruke – prema uputi Crvenog križa, 

a nakon pranja, ruku umiti lice. Dijete ne dezinficira ruke niti nosi zaštitnu masku. 

 

✓ Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u 

slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete, već se javljaju telefonom ravnatelju i 

izabranom pedijatru/liječniku. 

✓ Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu. 

✓ Ako dijete pokazuje znakove bolesti u Vrtiću, roditelji/skrbnici obvezni su po pozivu iz Vrtića u najkraćem 

roku doći po dijete. 

✓ Izostanak djeteta zbog bolesti potrebno je javiti telefonom do 09:00h i opravdati liječničkom ispričnicom. 

 

Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju,      Ravnateljica:  

                                                                                                                                                     Jadranka Kostanjšak 

http://www.vrtic-krijesnice.zagreb.hr/

