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OBAVIJEST RODITELJIMA
Poštovani roditelji,
sve smo bliže 11.05.2020., danu kada se vrata našeg vrtića otvaraju za djecu
čiji roditelji moraju raditi te koji nemaju mogućnost osigurati djetetov
ostanak kod kuće pod nadzorom odrasle osobe.

Mi smo već krenuli s pripremama te se trudimo kreirati što sigurniju okolinu
za vašu djecu. Kako bismo to postigli, mi smo:

✓ Pojačali dezinfekciju svih površina i prostorija vrtića, kao i
svih predmeta koji su često u upotrebi: igračke, didaktički
materijal, kvake, tipkovnice…
✓ Postavili dezinfekcijska sredstva na bitna mjesta u vrtiću
✓ Kupili beskontaktne toplomjere za mjerenje temperature
✓ Privremeno obustavili sve kraće programe i aktivnosti
✓ Privremeno obustavili pranje zubi u vrtiću
✓ Osigurali propisani razmak za djecu prilikom konzumacije
obroka te prilikom popodnevnog odmora

Roditeljski i individualni sastanci neće se održavati do daljnjega. Sve
informacije i konzultacije obavljat će se putem telefona ili e-mail-a.
Za vas smo pripremili i posebnu listu uputa, kako bismo osigurali što manje
mogućnosti zaraze za vašu djecu, vas, ali i naše djelatnike.
Vaš Sunčeko

Upute za roditelje
✓ Povratak djece u vrtić odvijat će se u razdobljima koja će trajati po 2 tjedna. Prvo
razdoblje traje od 11.05. do 22.5., a za to će vrijeme u vrtiću boraviti ista skupina
djece, bez uključivanja nove djece.
✓ Roditelji čija će se djeca vratiti u vrtić s 11.05. dužni su popuniti online anketu te
time najaviti dolazak djeteta u vrtić.
✓ Ukoliko dođe do promjene u planu dolaska djeteta u vrtić, molimo vas da to
najavite na mail info@djecji-vrtic-sunceko.hr ili na broj 0911517395.
✓ Nakon najave djetetova dolaska, roditelj će primiti Izjavu o zdravlju djeteta koju
obavezno donosi potpisanu prvi dan djetetova boravka u vrtiću.
✓ Pri predavanju djeteta roditelj ne ulazi u prostor vrtića. Dovoljno je pozvoniti,
nakon čega će odgojiteljice preuzeti dijete direktno s vrata.
✓ Dolazak djece sa simptomima bolesti Covid-19 u vrtić je strogo zabranjen.
✓ Roditelji trebaju obavezno izmjeriti djetetovu temperaturu prije dolaska u vrtić.
Odgojitelji će isto raditi 2 puta tijekom dana za svako dijete.

✓ Roditelji su dužni osigurati dovoljnu količinu rezervne odjeće za dijete za cijeli
tjedan. Posuđivanje odjeće je strogo zabranjeno te se neće provoditi.
✓ U vrtić nije dopušteno donošenje igračaka ili predmeta iz obiteljskog doma.
✓ Kolica, auto-sjedalice ili druge osobne stvari ne smiju se unositi u prostor vrtića.

Samo na ovaj način možemo osigurati sigurno provođenje
odgojno-obrazovnog rada u ovim specifičnim uvjetima.
Hvala vam na suradnji!
Vaš Sunčeko
Navedene upute napravljene su prema smjernicama HZJZ.

