
Dječji vrtić Bedekovčina 

27. kolovoza 2021. 

PROTOKOL DOVOĐENJA/ODVOĐENJA DJETETA U VRTIĆ U PEDAGOŠKOJ 

GODINI 2021./2022. 

(Prema Uputama  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja) 

Vrtić vodi evidenciju ulaska/izlaska ovlaštenog ili neovlaštenog osoblja (ovlašteno osoblje 

uključuje: djecu, zaposlenike i ostalo osoblje kojima je odobren ulazak; neovlašteno osoblje 

uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre/djecu i drugo osoblje koje nije nužno za 

rad ustanove). 

U vrtić NE DOLAZI:  

- dijete koje ima simptome zarazne bolesti, izrečenu mjeru samoizolacije ili postoji 

saznanje da je zaraženo koronavirusom; 

- roditelj/skrbnik u pratnji djeteta ako ima simptome zarazne bolesti, izrečenu mjeru 

samoizolacije ili saznanje da su zaraženi koronavirusom. 

PRI DOVOĐENJU/ODVOĐENJU DJETETA U VRTIĆ 

 Jedno dijete dolazi/odlazi u pratnji isključivo jedne odrasle osobe. 

 Osoba koja dovodi/odvodi dijete dezinficira obuću i ruke na ulazu u vrtić. 

 Dijete u vrtić treba dovesti najkasnije do 9.00 sati. 

 Osoba koja dovodi/odvodi dijete obavezna je nositi masku za lice te bez maske ne 

može ući u ustanovu već djelatnik vrtića preuzima dijete ispred ulaza u ustanovu. 

Djeca ne nose maske. 

 Osoba koja dovodi/odvodi dijete dužna je od drugih osoba u ustanovi održavati 

razmak najmanje 1,5 m te izbjegavati zadržavanje i grupiranje u ustanovi. 

 Nakon preobuvanja i skidanja jakne djetetu, osoba koja dovodi dijete predaje ga 

odgojitelju na ulazu u skupinu. 

 Prije ulaska u skupinu, dijete će oprati ruke. 

 Preporuča se da roditelji/skrbnici novoupisane djece borave u skupini s djetetom oko 15 

minuta, uz poštivanje epidemioloških mjera. 

 U slučaju bilo kakvih iznimki roditelj/skrbnik je dužan prethodno obavijestiti 

odgojitelje skupine ili ravnateljicu. 

 Roditelji/skrbnici su djetetu dužni povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu. 

 Osoba koja odvodi dijete ne dolazi po njega prije 14:00. U slučaju iznimke 

roditelj/skrbnik dužan je najaviti odgojitelju u skupinu. 

 Odgojitelj predaje dijete na ulazu u skupinu. 

 

Odgojitelji pomno promatraju djecu i prate pojavu simptoma (posebice respiratornih) bolesti o 

kojima odmah obavještavaju ravnateljicu i člana stručnog tima, zatim roditelja koji bez iznimke 

odmah dolazi po dijete. Takvo dijete ne može natrag u kolektiv bez liječničke ispričnice. 

 

        Ravnateljica DV Bedekovčina 

       Klementina Komorčec, mag.praesc.educ. 


