 dijete u vrtić dovodi samo jedan od roditelja,
 Vaš odgojitelj će Vas kontaktirati u dogovoru za termin dolaska kako bi se
spriječio boravak većeg broja roditelja istovremeno u skupini (maksimalni
broj roditelja novoupisane djece u skupini je dvoje),
 pri ulazu u vrtić dezinficirajte ruke i potplate, izmjerite temperaturu i
upišite podatke u evidencijsku listu,
 za sebe ponesite masku za lice i preko cipela navucite predviđene nazuvke
koje ćete baciti na odlasku,
 za boravak u skupini djetetu ponesite papuče i presvlaku,
 svakodnevno mjerite djetetu temperaturu prije odlaska u vrtić, podatke
zapisujte u bilježnicu koju ćete redovito pokazivati odgojiteljima,
 prvi dan s djetetom u skupini ostanite 15ak minuta,
 drugi dan ostanite s djetetom 15ak minuta u skupini te nakon pozdrava
ostavite dijete u skupini onoliko vremena koliko ste se dogovorili s
odgojiteljem,
 treći dan i sve ostale dane prilagodbe ostavite dijete u skupini s
odgojiteljem onoliko vremena koliko ste dogovorili s odgojiteljem,
 objasnite djetetu gdje ćete biti i što ćete raditi dok je ono u vrtiću, nikako
ne govorite “brzo se vraćam!”, a onda vas nema cijeli dan,
 oprostite se s djetetom kad ga ostavljate u vrtiću i recite mu “vratit ću se
po tebe!”,

 ne napuštajte dijete naglo, bježeći - kad odlazite, pobrinite se da vaše
dijete zna da odlazite, to je nešto na čemu dijete gradi svoje povjerenje u
vas,
 ne produžujte opraštanje beskonačno, jer to uznemiruje dijete - pri
odvajanju od djeteta ostanite smireni, strpljivi, nježni, ali i odlučni,
 svakodnevni rituali djeci olakšavaju rastanak – npr. zagrlite dijete, dajte
mu poljubac i mahnite – svaki dan to činite na isti način,
 dolazite po dijete u dogovoreno vrijeme, budite točni kada dolazite po
dijete - vašim kašnjenjem dijete postaje nesigurno, nestrpljivo i
nepovjerljivo,
 za sve detaljne upute pročitajte mjere za sprječavanje epidemije COVID
19 koje su objavljene na web stranici vrtića
 za sve nejasnoće slobodno se obratite odgojiteljici svog djeteta, stručnom
timu ili ravnateljici vrtića.

 prije dolaska u vrtić roditelji trebaju izmjeriti djetetovu i svoju
temperaturu. Djetetovu temperaturu će upisati u posebnu bilježnicu koju
će dijete nositi svakodnevno u vrtić i predati na uvid odgojitelju. Bilježnicu
nije potrebno ostaviti u vrtiću, već je nosite sa sobom,
 u slučaju povišene tjelesne temperature ne smije se dovoditi dijete u vrtić,
već se roditelji javljaju izabranom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine
radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. O poduzetim mjerama
obavezno trebaju obavijestiti odgojitelja koji će dalje postupati prema
predloženim uputama i mjerama sigurnosti.
 ukoliko se akutni simptomi zarazne bolesti ili povišena temperatura jave u
vrijeme boravka djeteta u vrtiću, odgojitelji će telefonskim putem
obavijestiti roditelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete. Do

dolaska roditelja dijete će biti zbrinuto u posebnom prostoru za izolaciju
uz prisutnost odgojitelja,
 prilikom dovođenja djeteta u vrtić roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta
dovodi dijete do garderobe i predaje ga njegovom odgojitelju,
 u vrtić ulazi na način da održava razmak od 1,5 do 2 metra u odnosu na
sve druge osobe te izbjegava zadržavanje ili grupiranje u prostorijama ili
pred vratima vrtića. Pri dolasku i odvođenju djeteta roditelj obavezno nosi
zaštitnu masku,
 dijete ulazi u vrtić na način da, nakon predaje odgojitelju, odlazi do
garderobe, obuva papuče te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u
sobu.

