OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O POČETKU RADA DJEČJEG
VRTIĆA „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC
Nakon privremene obustave rada uslijed epidemije virusom COVID-19, Dječji
vrtić „Maslačak“ Đurđevac s danom 11.05.2020. – ponedjeljak, nastavlja rad
uz pridržavanje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprečavanje i
suzbijanje epidemije COVID-19.
Radi zaštite zdravlja djece i njihovih obitelji, dječji vrtić će raditi u uvjetima
prilagođenim uputama HZJZ-a. Roditelji/skrbnici imaju obavezu ispuniti i
dostaviti Izjavu kojom prihvaćaju navedene Upute, te potvrđuju da se radi o
djetetu čija su oba roditelja zaposlena i nema druge mogućnosti zbrinjavanja
djeteta. Bez dostavljene Izjave roditelja/skrbnika, dijete neće moći biti
primljeno u vrtić.
Upute i Izjavu možete preuzeti na web stranici vrtića www.vrtic-maslacak.hr
te je isključivo putem e-maila dostaviti na adresu
vrtic.maslacak@djurdjevac.hr najkasnije do četvrtka, 07.05.2020. godine.
Rad će biti organiziran u grupama od po 9 djece i jednim odgojiteljem u jutarnjoj,
te jednim odgojiteljem u poslijepodnevnoj smjeni. Izbjegavat će se fizički kontakt
djece između skupina.
Djecu i roditelje će prilikom dolaska/ odlaska u i iz vrtića na ulazu dočekati
dežurni odgojitelj ( jedan ulaz za jaslice i jedan za vrtića ) koji će dijete
preuzeti od roditelja/skrbnika i odvesti ga u njegovu odgojnu skupinu.
Roditelji/skrbnici n e u l a z e u prostor dječjeg vrtića.
Djeca sa povišenom temperaturom, respiratornim smetnjama poput kašlja,
kratkog daha ili djeca koja su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s
osobama pozitivnim na COVID 19 ili su i sami zaraženi virusom, kao i djeca
koja imaju simptome drugih zaraznih bolesti ili su pod terapijom
antibioticima, neće biti primljena u dječji vrtić.
Roditelji/skrbnici su obavezni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki
dan prije dolaska u dječji vrtić, te u slučaju povišene temperature ne smiju
dovoditi dijete u vrtić već se javljaju telefonom ravnateljici vrtića i izbranom
pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
Ovim putem molimo sve roditelje/skrbnike da se strogo pridržavaju
propisanih uputa i postupaka jer nam je zaštita zdravlja na prvom mjestu.
Ravnateljica
Marija Čupen Tomica

