OBAVIJEST RODITELJIMA O POVRATKU REDOVNE
ORGANIZACIJE RADA U DV GRIGOR VITEZ
Poštovani roditelji,
sukladno mjerama HZJZ-a od ponedjeljka, 25. svibnja 2020. u DV Grigor Vitez vraća se
redovita organizacija rada.
Svi dječji vrtić i skupine u našoj organizaciji bit će otvoreni i raditi u uobičajenom radnom
vremenu.

Molimo roditelje da se upoznaju s mjerama HZJZ-a u prilogu te se istih pridržavaju:
 Zdravstveni status - dijete i osoba koja ga dovodi u vrtić nisu pod sumnjom da boluje
od COVID – 19 i da nema simptome te bolesti (povišenu tjelesnu temperaturu,
respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha), nisu pod rizikom da su mogli biti
u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi)
te nisu u samoizolaciji.
 Predaja djetetovih stvari u vrtić – u petak, 22.5.2020. u dogovoru s odgojiteljima
donijeti djetetovu opremu za naredni tjedan u imenom naznačenom rusaku ili vrečici.
 Dolazak/odlazak djeteta u vrtić – roditelj dovodi dijete u vrtić najkasnije do 9h.
Roditelj ne ulazi u vrtić, već treba pozvoniti/telefonom pozvati odgojitelja te pričekati
dok odgojitelj ne dođe na ulaz vrtića po dijete. Isto vrijedi i pri odlasku djeteta iz
vrtića.
 Donošenje osobnih igrački i hrane – nije dozvoljeno donositi nikakve osobne stvari,
hranu ili bilo što drugo osim odjeće i obuće potrebne za djetetov boravak u vrtiću. U
slučaju, posebne prehrane djece, molimo kontaktirati odgojitelja koji će obavijestiti
zdravstvene voditelje.
 Osobe koje mogu dovoditi dijete u vrtić – dijete u vrtić može dolaziti i odlaziti u
pratnji samo jedne osobe (roditelja/skrbnika ili druge punoljetne osobe koju je roditelj
ovlastio). Kad god je moguće, u pratnji djeteta treba biti osoba koja živi u istom
kućanstvu s djetetom te upravo ona osoba koja je uključena u takav tip dnevnih
aktivnosti koje imaju najmanju mogućnost zaraze s COVID-19.
 Promjena zdravstvenog stanja djeteta u vrtiću – ukoliko odgojitelj primijeti ikakvu
promjenu u zdravstvenom stanju djeteta (temperatura, bolovi i sl.), odmah će
kontaktirati i obavijestiti roditelja kako bi mogao što ranije doći po dijete.
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