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Program mjera pojačane sigurnosti u uvjetima opasnosti od zaraze bolešću Covid-19 sadržava 
protokole postupanja za pojedine djelatnike i postupke unutar odgojno-obrazovne ustanove. 
 
Protokoli postupanja usklađeni su s uputama HZJZ - Hrvatski zavod za javno zdravstvo.  
 
HZJZu uputama za dječje vrtiće preporučuje ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima: 
bolesti dišnog sustava, kardiovaskularnim bolestima, šećernom bolesti, malignim bolestima, 
imunodeficijencijama, zatim djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima, kao i djece čiji 
roditelji/skrbnici ili ukućani imaju neku od tih bolesti.  
 
HZJZ također potiče ostanak kod kuće sve djece za koju se to može , kako bi se osigurati uvjeti 
koje propisuje HZJZ i siguran smještaj djece čiji roditelji nemaju drugu mogućnost smještaja 
djece.  
 

TEMELJNE ODREDNICE  
 
1. Djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima ne mogu dolaziti u vrtić. 

2. U vrtić ne mogu dolaziti djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne 
simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s 
osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi 
mogli biti zaražena s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u 
ustanove.  

3. U vrtić može doći potpuno zdravo dijete iz obitelji kod kojih ne postoji druga mogućnost 
zbrinjavanja djece  

4. Roditelj je dužan potpisati pisanu izjavu kojom potvrđuje da je upoznat s ovim uputama u 
cjelini, prije uključivanja djeteta u ustanovu.  
 

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19 
 
U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga 
za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili 
respiratornih simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah:  
 
• Obavezno i hitno telefonski obavještava liječnika u dogovoru s ravnateljicom ustanove u 

slučaju sumnje na COVID-19 kod zaposlenika ili djece  
• Ukoliko takva sumnja postoji u obitelji, roditelj/skrbnik ima obavezu hitno telefonom 

obavijestiti ravnatelja  
 
Ravnateljica zatim: 
• Odmah telefonom obavještava nadležnog epidemiologa  
• Žurno obavještava nadležnog epidemiologa u slučaju grupiranja sumnje ili zaraze COVID-19 

(2 i više djelatnika i/ili djece sa sumnjom iz iste skupine i sl.).  
• U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je 

odmah obavijestiti ravnatelja.  
• Ako djeca razviju simptome koji ukazuju na COVID-19 infekcije tijekom boravka u ustanovi, 

odmah se obavještava roditelje, koji u najkraćem roku moraju doći po dijete.  

 



4 

Protokolarnih preporuka dužni su se pridržavati svi zaposlenici vrtića prema područjima svog 
djelovanja. 

 

ORGANIZACIJA PROSTORA  
Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece: 

• prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog 
svijetla),  
• prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine  
• prostorija koja se može dobro provjetriti vanjskim zrakom 
• u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa  
• u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju 
te konzumirati u prostoriji) 
• prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum  
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PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE 
U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE VIRUSOM COVID - 19 

(do trenutka završetka mjera) 
 

Dosljednost postupanja prema djetetu (i djeteta) u vrtiću i u obiteljskom okruženju jedini je 
način da uspijemo u namjeri da sačuvamo djecu i sebe. 

Zato je važno da prije polaska djece u dječji vrtić roditelj razgovara s djetetom (primjereno dobi) 
o izmijenjenim okolnostima boravka u vrtiću. 
 

DJECU TREBA PRIPREMITI ZA: 
 promjene ritma dana, funkcioniranja skupina, nemogućnost međugrupne suradnje 

unutar vrtića, novom načinu ulaska u njihov vrtić i skupinu  

 upoznajte djecu s tim  da nećete ući s njim u garderobu, te da će ih dočekati djelatnica s 
maskom na licu. Pokažite im osobnim primjerom kako to izgleda. Podsjetite ih na 
potrebu vlastitog zaštitnog ponašanja u skupini, higijenske navike kojih se treba 
pridržavati … na sve to će ih upućivati njihovi odgojitelji.  
 

PROTOKOL DOLASKA U VRTIĆ  
 Prvi dan dolaska djeteta u vrtić roditelj je obvezan najaviti putem telefona, e-maila: 

vrtic.baltazar@gmail.com ili Dinamikom sustava, kako bi se organizirao prihvat djeteta. 
Ako planira dovoditi dijete u kontinuitetu nema potrebe daljnje najave.  

 Ukoliko dijete ne dođe u vrtić 1 i više dana roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo djeteta u 
navedenim danima matičnim odgojiteljima. Roditelj ima obavezu navesti razlog odsustva 
kako ne bi dolazilo do nesporazuma vezanog uz povratak i liječničke potvrde.  

 Ukoliko je dijete bilo odsutno zbog zdravstvenih razloga obavezna je dostava zdravstvene 
potvrde nadležnog pedijatra. U vrtić ne može ući niti jedno dijete čiji roditelj nije dostavio 
liječničku potvrdu nakon izostanka djeteta zbog bolesti.  

 
U vrtić roditelj treba ( i može) dovesti potpuno zdravo dijete. Prije dolaska u dječji vrtić sebi i 
svojim bliskim kontaktima (posebice djetetu) OBAVEZNO izmjeriti tjelesnu temperaturu. U 
slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju 
telefonom ustanovi i odmah kontaktiraju pedijatra radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. 
Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.  

• Prije ulaska u vrtić djetetu će se također izmjeriti tjelesna temperatura od strane 
djelatnika vrtića. 

 Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog 
statusa, molimo odmah kontaktirati nadležnog pedijatra i javiti vrtiću. 

 

OBAVEZAN NAČIN DOSTAVE OPREME ZA TJEDNI BORAVAK DJETETA U VRTIĆU  
•   Petkom roditelj donosi RUKSAK sa stvarima potrebnim za cijeli tjedan, a onda sljedeći 
petak taj ruksak uzima kući i donosi DRUGI RUKSAK s novim stvarima za tjedan dana  -  kako bi se 
stvari mogle koristiti tek nakon pauze od 48 h (subota i nedjelja). 
•   Dnevno će roditelj moći odnositi prljavu odjeću u vrećici (za jasličku djecu uzima roditelj 
u garderobi, a za vrtićku se predaje tijekom odlaska kući ispred vrtića) 

•   U vrtiću neće biti moguće „posuđivati“ opremu od drugog djeteta te ćemo vas u slučaju 
da dijete nema rezervne stvari zvati da iste donesete. Kako ćemo dulje boraviti na vanjskim 

mailto:vrtic.baltazar@gmail.com
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prostorima i dolaskom toplih i sunčanih dana, obavezno (neposredno prije dolaska) treba 
namazati dijete kremom sa visokim zaštitnim faktorom.  
 

PRIMOPREDAJA DJECE  
Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u vrtić na slijedeći način:  
•   Roditelj osobno predaje dijete djelatniku vrtića ispred ulaza u ustanovu (za vrtićku 
djecu). Roditelji djece jasličke dobi (osjetljivija djeca) ulaze u za njih predviđene garderobe, kako 
bi u najkraćem mogućem roku predali dijete u skupinu.  
•   Roditelji jasličkih skupina obavezni su nositi zaštitnu masku i držati razmak (djeca ne 
trebaju nositi maske). Ako je u garderobi već neki roditelj, pričekajte da izađe, kako bi mogli u 
sigurnosti pripremiti dijete za ulazak u skupinu.  
•   Roditelji se ne zadržavaju u grupicama ispred vrtića  
•   Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati veću komunikaciju 
na vratima vezanu uz dijete.  
•   Svaka informacija koju roditelj drži važnom da odgojitelj zna prije dolaska /nakon 
boravka djeteta u vrtić može proslijediti preko Dinamikoma ili telefona. Poruka roditelja će u 
najkraćem roku stići do odgojitelja kojem je namijenjena.  

 
U slučaju promjene zdravstvenog statusa djeteta tijekom boravka u vrtiću, na poziv odgojitelja 
roditelj je dužan reagirati na najbrži mogući način (u skladu s poslom koji obavlja) kako bi 
preuzeo dijete. Do tog trenutka o djetetu će se skrbiti na najbolji mogući način.  
 

ORGANIZACIJA RADA 

• Svaka odgojna skupina sadržavat će do 9 djece (dok to mjere nalažu) s 1 odgojiteljem u 
jutarnjoj smjeni i 1 odgojiteljem u popodnevnoj (bez mogućnosti preklapanja smjena) 

• U radu s djecom koristiti će se materijali koji se lako dezinficiraju (glatke, tvrde površine, 
lako perive). Zabranjeno je korištenje rastresitih materijala (pijesak, glina, riža i sl.).  

• U što većoj mjeri, kada to vremenski uvjeti dozvoljavaju, provodit će se boravak djece na 
otvorenom prostoru, uz pojačanu pažnju na fizičke kontakte. 

• Provođenje pojačanih mjera higijene tijekom boravka u vrtiću – redovito i pravilno pranje 
ruku sapunom i vodom, sušenje papirnatim ručnicima.  

• Poticanje djece da ne dodiruju usta, oči, nos, lice te ne stavljaju ruke i predmete u usta 
(primjereno razvojnoj dobi). 

• Poticanje na oprez prilikom kašljanja i kihanja – u lakat ili papirnatu maramicu, okrenuto 
od drugih osoba, uz odlaganje maramice. 

• Propisano razmicanje djece prilikom sjedenja za stolom (aktivnosti i blagovanje, dijete je 
uvijek na istom mjestu) te prilikom dnevnog odmora (razmaknuti krevetići, svako dijete 
ima svoj krevetić). 

• Redovito prozračivanje svih prostora u vrtiću te dezinficiranje unutarnjih i vanjskih 
prostora vrtića. 

 
 

Molimo roditelje za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bi zajedničkim snagama i 
vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze. 

Toliko trebamo i možemo učiniti zajedno. 
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IZJAVA RODITELJA 

pri uključivanju djeteta u vrtić tijekom trajanja epidemije COVID-19 

 

 

Ja, _________________________________________, otac / majka / skrbnik  

                       (upišite vaše ime i prezime)                                                                                             (zaokružite) 

 

________________________________ polaznika/polaznice __________________________, 

               (upišite ime i prezime djeteta)                                                                                                         (upišite naziv odgojne skupine) 

 

 

Potvrđujem sljedeće: 

• Moje dijete nema povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog 

daha, nije pod rizikom da je mogao/a biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 niti je 

pod sumnjom da bi mogao/a biti zaražen/a s COVID-19 te mu/joj nije određena samoizolacija.  

 •  •  

• Roditelji/skrbnici djeteta, kao i ostali članovi našeg kućanstva, nemaju 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, nisu pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s 

COVID-19 niti im je određena samoizolacija. 

    

• Svojim potpisom potvrđujem da sam u cjelini upoznat/a s Uputama za sprečavanje i suzbijanje 
epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  kojima je osigurana 
mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. 
travnja 2020.  
 

 

 

   _____________________ 

         (potpis roditelja/skrbnika) 

 

 

 

 

 U Sesvetama,  ________________2020. 

                                                                                                                         (datum) 
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PROTOKOL POSTUPANJA ZA ODGOJITELJE 
U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE VIRUSOM COVID - 19 

(do trenutka završetka mjera) 
 

ORGANIZACIJA ULASKA ODGOJITELJA U PROCES  
• Prije ulaska u vrtić prvo staviti nazuvke (zelene navlake) na cipele te potom, prije dodirivanja 

površina, obavezno dezinficirati ruke sredstvom na ulazu te održavati potrebni razmak u 
prostorima vrtića 

• Svaki zaposlenik uzima zaštitnu masku u prostoru garderobe, koju će koristiti kod: 
o Preuzimanje/predaja djece  
o Oblačenje/svlačenje ili prematanje djece  
o U vrijeme svih obroka djece  
o U vrijeme pripreme za dnevni odmor  
o Ostale situacije koje zahtijevaju bliži kontakt s djecom ili odraslima po procjeni 

• U garderobi obavezno izmjeriti temperaturu i zabilježiti u evidencijsku knjigu. Svaki djelatnik 
također mjeri temperaturu kod kuće, prije polaska na posao te u slučaju povišene 
temperature (37,2 i više) javlja ravnatelju o nedolasku na posao te kontaktira liječnika. 

• DEZINFEKCIJA MOBITELA - Svi zaposleni obavezno moraju u garderobi odmah po dolasku 
dezinficirati vlastite mobitele (vlažne maramice) 

• JEDNOKRATNE RUKAVICE koriste se u određenim situacijama (njega, prematanje i situacije 
koje iziskuju veći fizički kontakt) 

• Preporuka je učestalo i pravilno prati ruke sapunom i toplom vodom.  
• Odgojitelji u boravku na zraku moraju imati OSOBNU OBUĆU. U slučaju nepredviđene 

potrebe ulaska u prostor, obavezni su staviti jednokratne nazuvke. Isto važi i za sve 
zaposlenike u situacijama ulaska i izlaska iz objekta.  
 

ULAZAK SVIH ZAPOSLENIKA U OBJEKT I NAČIN KORIŠTENJA RADNE OBUĆE I ODJEĆE  
• Svaki zaposlenik treba u svom ormariću imati dva kompleta radne odjeće (tajice, majice, 

kuta)  
• Radna odjeća svakog zaposlenika nalazi se u garderobi koja je potpuno čista i oslobođena 

nepotrebnih stvari i odjeće.  
• Preporuka je odnijeti svu radnu odjeću na pranje kod kuće 2 puta tjedno i prema potrebi    
• Osobna odjeća se mora skinuti i odložiti u garderobu prilikom dolaska.  
• Cipele se moraju odložiti u garderobi sa strane zajedno sa zelenim navlakama. 
• Navlake na cipelama koriste se tijekom kretanja unutar vrtića, a prije izlaska van navlake se 

odlažu u za to predviđene kutije s imenima, u garderobama u prizemlju, ispod ormara 
• Papuče se prije oblačenja moraju poprskati sredstvom za dezinfekciju.  
• Ruke se moraju dezinficirati sredstvom za dezinfekciju tijekom dana (svaka skupina ima svoje 

sredstvo u skupini ).  
• Nakon završetka radnog vremena, radna odjeća i maska odlažu se u svoj ormarić u garderobi 
 

ORGANIZACIJA RADA ZAPOSLENIKA  
• Zaposlenici koji nisu u neposrednom procesu, ne mogu se kretati kroz prostor nakon 

završetka radnog vremena.  
• U vrtić nije dozvoljen ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao tog dana  
• U vrtiću treba biti najmanji mogući broj djelatnika u isto vrijeme, ali opet dovoljan broj da je 

moguće organizirati skrb za djecu u malim skupinama  
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ORGANIZACIJA RADA I ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ODGOJITELJA  
• Odgojitelji rade u smjenama bez mogućnosti preklapanja  

 (jutarnja – 6:30 h do 12 h        ;         popodnevna 12 h do 17:30 h) 
• U suradnji s roditeljima dogovorit će se vrijeme dolaska i odlaska djeteta iz vrtića te će se 

organizirati djelatnica koja prihvaća djecu na ulazu vrtića (za vrtićke skupine). Jasličku djecu 
dovode roditelji u garderobu i predaju na vratima skupine.  

• Dijete ulazi po utvrđenom protokolu te pere ruke sapunom i vodom prije uključivanja u 
odgojno-obrazovni proces  

• Posebno vode računa o obavezi dostave potvrde ako je dijete bilo odsutno ili obavezi dnevne 
prijave izostanka djeteta e-mailom (obiteljski razlog).  

• Maksimalno se pridržavaju uputa o distanciranju koliko god je to moguće.  
• Provode najviše vremena na zraku s djecom koristeći se didaktikom koja se može ručno 

dezinficirati. 
• U planiranju odgojno-obrazovnih sadržaja i ponude didaktike prednost daju igračkama koje 

se lako dezinficiraju. Zabranjeno je korištenje rastresitih materijala kao što su kinetički 
pijesak, glina, kukuruz, riža te svih igračaka koje se ne mogu oprati. Vanjski pješčanik 
zabranjeno je koristiti. Centri za igru frizera, oblačenja i sl. nisu preporučljivi. 

• Komunikacija s roditeljima na vratima što kraća, svi duži  razgovori putem telefona ili 
Dinamikom 

 
ORGANIZACIJA BLAGOVANJA I DNEVNOG ODMORA 
• Propisano razmicanje djece prilikom sjedenja za stolom (aktivnosti i blagovanje, dijete je 

uvijek na istom mjestu) te prilikom dnevnog odmora (razmaknuti krevetići, svako dijete ima 
svoj krevetić koji je uvijek na istom mjestu). 

• Označiti imenom stolice za svako pojedino dijete, paziti na razmak za stolom. Jedan stol je za 
dvoje djece.  

• Dnevni odmor se odvija u susjednoj prostoriji kako bi se u tom vremenu mogla dezinficirati 
soba u kojoj djeca borave kroz dan.  

 

BORAVAK NA ZRAKU  
• Preporučuje se što učestaliji boravak djece na otvorenom prostoru, kada god je moguće 
• Organizacija izlaska na dvorište i ulaska u vrtić:  svaka skupina posebno, bez preklapanja s 

drugim skupinama. 
• Neophodno je izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje, kao i 

brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece.  
• Ako se takve aktivnosti ne mogu izbjeći, neophodno je povećati razmak između djece tako da 

razmak bude što je moguće veći, a svakako veći od 2 m.  
• Ne preporučuje se izvođenje nastave tjelesnog odgoja na zatvorenom prostoru.  
• Prije odlaska van otvoriti prozore da se prozračuje prostorija (barem 30 min) te prozračivati 

tijekom dana kada god je moguće, pazeći na propuh  
• Prilikom korištenja toaleta u vrijeme boravka na zraku, paziti da se dijete uputi u toalet svoje 

skupine  
 

ODGOJITELJI DJECU TREBAJU POTICATI  
• Da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno 

razvojnoj dobi  
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• Da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon jela, nakon 
korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa, uvijek kada ruke izgledaju 
prljavo ... 

• Da tijekom pranja ruku trebaju koristiti tekuću vodu i sapun  
• Da nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku koristite papirnate ručnike za 

jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja trebaju odbaciti u koš za otpad.  
• Da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba 

odbaciti u koš za otpad te oprati ruke. 
• Da se prilikom kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba. 

 

ODRŽAVANJE PROSTORA I POVRŠINA VRTIĆA 
IGRAČKE:  
• U VRTIĆKIM SKUPINAMA - Pregledati korištene igračke u vrtićkim skupinama i brisati prema 

potrebi i načinu korištenja. Na kraju dana, prebrisati ih maksimalno koliko je to moguće.  
• U JASLICAMA - Dezinficirati igračke za vrijeme odmora djece, zajedno sa spremačicom  

 

DJEČJA OPREMA 
• Jasličke skupine – prljavu odjeću odložiti u vrećicu u ormarić djeteta (na dnevnoj bazi, po 

potrebi) 
• Vrtićke skupine – prljavu odjeću pripremiti u vrećici i ponjeti sa sobom prilikom izlaska van 

(odložiti na klupicu, može se označiti imenom da ne dođe do zabune) 
• U vrtiću neće biti moguće „posuđivati“ opremu od drugog djeteta te u slučaju da dijete 

nema rezervne stvari zvati roditelje da donesu.  
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PROTOKOL POSTUPANJA ZA SPREMAČICE, SERVIRKE I DOMARA 
U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE VIRUSOM COVID - 19 

(do trenutka završetka mjera) 
 

ORGANIZACIJA ULASKA U VRTIĆ 
• Prije ulaska u vrtić prvo staviti nazuvke (zelene navlake) na cipele te potom, prije dodirivanja 

površina, obavezno dezinficirati ruke sredstvom na ulazu te održavati potrebni razmak u 
prostorima vrtića 

• Svaki zaposlenik uzima zaštitnu masku u prostoru garderobe, koju će koristiti kod: 
o Pripreme hrane i nošenja hrane do skupine  
o Okolnosti koje to zahtjevaju, prema procjeni  

• U garderobi obavezno izmjeriti temperaturu i zabilježiti u evidencijsku knjigu. Svaki djelatnik 
također mjeri temperaturu kod kuće, prije polaska na posao te u slučaju povišene 
temperature (37,2 i više) javlja ravnatelju o nedolasku na posao te kontaktira liječnika. 

• DEZINFEKCIJA MOBITELA - Svi zaposleni obavezno moraju u garderobi odmah po dolasku 
dezinficirati vlastite mobitele (vlažne maramice) 

• JEDNOKRATNE RUKAVICE koriste se u određenim situacijama, u skladu s prirodom posla  
• Preporuka je učestalo i pravilno prati ruke sapunom i toplom vodom.  
• U slučaju nepredviđene potrebe ulaska u prostor nakon dvorišta, obavezni su staviti zelene 

navlake na cipele (koje nakon upotrebe stavljaju u svoju označenu kutiju). Isto važi i za sve 
zaposlenike u situacijama ulaska i izlaska iz objekta.  
 

ULAZAK SVIH ZAPOSLENIKA U OBJEKT I NAČIN KORIŠTENJA RADNE OBUĆE I 
ODJEĆE  
• Svaki zaposlenik treba u svom ormariću imati dva kompleta radne odjeće (tajice, majice, 

kuta)  
• Radna odjeća svakog zaposlenika nalazi se u garderobi koja je potpuno čista i oslobođena 

nepotrebnih stvari i odjeće.  
• Preporuka je odnijeti svu radnu odjeću na pranje kod kuće 2 puta tjedno i prema potrebi    
• Osobna odjeća se mora skinuti i odložiti u garderobu prilikom dolaska.  
• Cipele se moraju odložiti u garderobi sa strane zajedno sa zelenim navlakama. 
• Navlake na cipelama koriste se tijekom kretanja unutar vrtića, a prije izlaska van navlake se 

odlažu u za to predviđene kutije s imenima u prizemlju  
• Papuče se prije oblačenja moraju poprskati sredstvom za dezinfekciju.  
• Ruke se moraju dezinficirati sredstvom za dezinfekciju tijekom dana   
• Nakon završetka radnog vremena, radna odjeća i maska odlažu se u svoj ormarić u garderobi 
 

ORGANIZACIJA RADA ZAPOSLENIKA  
• Zaposlenici koji nisu u neposrednom procesu, ne mogu se kretati kroz prostor nakon 

završetka radnog vremena.  
• U vrtić nije dozvoljen ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao tog dana  
• U vrtiću treba biti najmanji mogući broj djelatnika u isto vrijeme 
• Maksimalno se pridržavaju uputa o distanciranju koliko god je to moguće.  
• Izbjegava se doticaj s djecom i prostorima tijekom boravka djece u skupinama, a dezinfekcija 

i ostale potrebne radnje obavljaju se dok su djeca na dvorištu ili na dnevnom odmoru u 
drugoj prostoriji  
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ODRŽAVANJE PROSTORA I POVRŠINA VRTIĆA 
IGRAČKE:  
• U VRTIĆKIM SKUPINAMA – u suradnji s odgojiteljicama pregledati korištene igračke u 

vrtićkim skupinama i brisati prema potrebi i načinu korištenja. Na kraju dana, prebrisati ih 
maksimalno koliko je to moguće.  

• U JASLICAMA - Dezinficirati igračke za vrijeme odmora djece, zajedno s odgojiteljicama 

POSTELJINA I TEKSTIL: 

• Pranje dva puta tjedno na 60-90 stupnjeva (u suradnji s praonicom Bubanj) 
• Krevetići ostaju uvijek na istom mjestu, osim dva puta tjedno se dižu i brišu površine ispod 

njih 
• Dezinficirati krevete prije stavljanja nove posteljine  

 

ODRŽAVANJE PROSTORA KUHINJE  
• Ulazak u kuhinju dopušten je isključivo servirki i zaposlenicima na poslovima održavanja 

prostora koji imaju radne obveze održavanja navedenog prostora  
• Zaposlenica u kuhinji ima obvezu preuzimanja hrane na vratima ulaza u vrtić, bez dozvole 

ulaska u kuhinju svima koji distribuiraju namirnice ili hranu za potrebe dječjeg vrtića.  
• Dezinficiraju svaki artikl koji ulazi u kuhinju (npr. ambalaže hrane i sl.), a prije odlaganja u 

ormar 
• Brišu dezinfekcijskom otopinom sve posude u kojima se dostavlja hrana kako bi se izbjegla 

moguća kontaminacija tijekom transporta te obrok posluživao na higijensko ispravan način.  
• Provode ostale poslove vezane uz kuhinju i njeno održavanje prema naputcima higijensko-

epidemiološke službe  
• Redovito provjetravanje prostora kuhinje  
 

ODRŽAVANJE VANJSKIH PROSTORA 
 
• Svakodnevno - prije jutarnjeg boravka djece na zraku pošpricati sve sprave na igralištu 

dezinfekcijskim sredstvom (domar) 
 


