Dječji vrtić Mrvica
Supetar, P. Jakšića 3
Tel/fax: 630-080
E mail: djecji.vrtic.mrvica@st.t-com.hr
Supetar, 5.4.2021. godine
U svrhu sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19 u 2021.g. DV Mrvica organizirao je rad
prema uputa HZJZ ( https://www.koronavirus.hr/upute-hzjz-za-vrtice-osnovne-i-srednje-skoleu-skolskoj-godini-2020-2021/770 )
Ove upute namijenjene su za rad ustanova ranog I predškolskog odgoja i obrazovanja i
razrednu nastavu od 1. Do 4. razreda osnovne škole.
DV Mrvica ovakav način organizacije rada uz modifikacije započeo je od lipnja 2020.g.
ZBOG TRENUTAČNOG POVEĆANJA BROJA OBOLJENIH NA NAŠEM PODRUČJU MOLIMO VAS ZA
POJAČAN OPREZ I STROGO PRIDRŽAVANJA DANIH UPUTA.
Svi djelatnici DV Mrvica dužni su koristiti zaštitne maske, te propisnu radnu odječu I obuću
isključivo u prostorijama DV (pri izlasku u vanjske prostore vrtića svi djelatnici dužni su
preobuti obuću). Dječji vrtić će svim djelatnicima ukoliko je potrebno osigurati zaštitne
maske i jednokratne rukavice.
Rad ustanove organiziran je na način da se osigura koliko je moguće fizičko distanciranje
između skupina. Kako bis e u slučaju prodora smanjilo širenje virus po svim skupinama
unutar vrtića.
Svaka odgojna skupina boravi u jednoj prostoriji
Prostorije se provjetravaju više puta dnevno, dezinfekcija svih glatkih i ravnih površina vrši
se svaka 2h, sanitarne prostorije također ,dodirne površine kao što su
kvake,rukohvati,tipkovnice…dezinficiraju se svaka 2h.
Prema preporukama HZJZ napravili smo selekciju dječjih igračaka koje smijemo koristiti u
igri i radu sa djecom. Prednost smo dali opremi glatkih, ravnih površina koje se mogu lako
oprati pjenom, vodom i dezinficirati. Osobne igračke nije dozvoljeno koristiti .
Tjelesne aktivnosti izvodimo na otvorenom
Izbjegava se ulazak drugih osoba u prostorije dok su djeca u njoj a roditelji predaju djecu
ispred skupine odgajateljici zaduženoj za prihvat djece. Dijete odlazi u garderobu zatim
pere ruke prije ulaska u skupinu.
Obaveno nošenje zaštitne maske, dezinfekcija nogu i ruku prilikom ulaska u dječji vrtić
Roditelj dovodi dijete do skupine u kojoj boravi te ga predaje odgojiteljici. RODITELJI SE
NE ZADRŽAVAJU UNUTAR PROSTORA VRTIĆA.

DOLAZAK DJECE U VRTIĆ BITI ĆE MOGUĆ DO 8:30 SATI NAKON ČEGA SE VRŠI
DEZINFEKCIJA PROSTORA I ULAZAK NEĆE BITI MOGUĆ.
Na ulazima u DV Mrvica postavljeni dozatori sa dezinficijensom za dezinfekciju ruku s
uputom za korištenje
Postavljene dezinfekcijske barijere za obuću na svim ulazima u dječji vrtić.
Mjerenje tjelesne temperature kod djece roditelj vrši svakodnevno uz evidenciju.
Roditeljski sastanci, sastanci s djelatnicima, individualni sastanci do daljnjeg se neće
održavati unutar prostorija vrtića.
Odgajatelj što je moguće više provodi vremena na otvorenom sa djecom
Poticanje djece na pojačanu osobnu higijenu –pranje ruku i fizički razmak unutar grupe.
Edukacija djece o pravilnom pranju ruku prema naputku HZJZ – postavljeni promotivni
materijali u svim wc – prostorijama u DV. Kroz rad u grup djecu smo učili da kada kašlju i
kišu pokriju usta i nos maramicom koju kasnije bace u koš za otpad s poklopcem i operu
ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba. Izbjegavati dodirivanje
lica, očiju i nosa.
U svim prostorijama DV postavljena dezinfekcijska sredstva – wc, uredi, čajna kuhinja,
skladišta, prostorije odgajatelja
Svi djelatnici prije dolaska na posao i nakon završetka rada dužni su i dalje mjeriti tjelesnu
temperaturu i o tome se vodi evidencija.

S poštovanjem i lijep pozdrav,
Irena Caglević, ravnateljica DV Mrvica

