
Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim 
vrtićima (HZJZ, MZO) 

Rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim 
epidemiološkim uvjetima uz pridržavanje ovih uputa smatra 
se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, 
odnosno ostanak kod kuće te se omogućuje uključivanje sve 
djece u vrtiće i škole. 

Od ponedjeljka 25.05. 2020. svi roditelji mogu dovesti djecu u 
dječje vrtiće. Oni roditelji koji još uvijek imaju objektivne ili 
subjektivne razloge zbog kojih djecu ne žele dovesti do 25.05. 
u dječje vrtiće mogu i naknadno uključiti dijete u odgojno 
obrazovnu skupinu. 

U dječji vrtić ne može se dovesti dijete koje ima povišenu 
tjelesnu temperaturu ili znakove drugih zaraznih bolesti. 

Roditelji djece s povišenom temperaturom telefonom se 
javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru radi 
odluke o testiranju i liječenju djeteta. 

U dječjem vrtiću su djeca najmlađe dobi. Nakon više mjeseci 
boravka u svom domu sigurno je da jedva čekaju društvo 
svojih vršnjaka, ali u ovome trenutku važno je nastojati 
smanjiti bliske kontakte djece međusobno te održavati 
socijalnu distancu među djecom koliko je to moguće. 

Kada dovode djecu u vrtić, preporučuje se koliko je to 
moguće da roditelji ili druge osobe u pratnji djeteta 
izbjegavaju ulaziti u ustanovu. Ispred ulaza u ustanovu, kod 



ulaska i izlaska iz ustanove te u ustanovi, svim osobama 
savjetuje se da drže međusobni razmak (1,5m). 

Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva. 
U pratnji jednog djeteta vrtićke dobi uvijek je samo jedna 
odrasla osoba. 

Dijete ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, skida 
jaknu te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu. 

Ako je to moguće organizirati, roditelj donosi i odnosi u dječji 
vrtić obilježen ruksak s opremom isključivo petkom kada 
dolazi po dijete. Odgojitelj preuzima i vraća ruksak roditelji 
ispred ulaznih vrata. 

Roditelji su dužni pažljivo pročitati nove UPUTE HZJZa kako 
bi uočili promjene u pristupu. 

Važno je da roditelji: 

 ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome 
respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, 
teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je 
izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su 
zaraženi virusom COVID-19 

 ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome 
respiratorne bolesti,  ako ima izrečenu mjeru samoizolacije 
ili ako je dijete zaraženo virusom COVID-19. 

RODITELJI SU DUŽNI IZMJERITI TJELESNU TEMPERATURU 
DJETETU SVAKOG DANA PRIJE POLASKA U VRTIĆ TE U 



SLUČAJU POVIŠENE TJELESNE TEMPERATURE NE SMIJU 
DOVODITI DIJETE U VRTIĆ, VEĆ SE JAVLJAJU TELEFONOM 
RAVNATELJU I IZABRANOM PEDIJATRU RADI ODLUKE O 
TESTIRANJU I LIJEČENJU DJETETA. 

DJECA SA ZNAKOVIMA DRUGIH ZARAZNIH BOLESTI 
TAKOĐER NE DOLAZE U USTANOVU. 

Ako djeca razviju simptome bolesti izazvane virusom COVID-
19 tijekom boraka u ustanovi, odgojitelji odmah 
obavještavaju roditelje koji u najkraćem roku trebaju doći 
po dijete. 

Roditelji ne ulaze u vrtić osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do 
ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u 
odnosu na druge roditelje. 

U PRATNJI JEDNOG DJETETA UVIJEK JE SAMO JEDNA 
ODRASLA OSOBA. 

RODITELJI SE NE OKUPLJAJU NA ULAZU. 

RODITELJI IMAJU PRAVO NAKNADNOG UKLJUČIVANJA 
DJETETA U VRTIĆ. 

RODTELJI TREBAJU PROUČITI UPUTE HZHZa U CJELINI. 

RODITELJI SU ZNAČAJNA KARIKA U KRUGU POVJERENJA ZA 
ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD, ALI I ZA POTPORU DJETETU U 
OPĆEM RAZVOJU, USVAJANJU VRIJEDNOSTI I ODGOJA U 
CJELINI. 


