
OBAVIJEST ZA RODITELJE O PONOVNOM DOLASKU DJECE U DV DUGA RESA 

OD 11. SVIBNJA 2020. 

Odlukom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. travnja 2020., ponovno je 

moguć prihvat djece uz pridržavanje uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije 

COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  te osnovnoškolske 

ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te 

učenika koji pohađaju razrednu nastavu, stoga Dječji vrtić Duga Resa, sukladno toj 

odluci, otvara svoja vrata 11. svibnja 2020.  

Prilažemo Vam Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-

vrtici-i-skole-29-4-2020.pdf) te Vas molimo da iste u potpunosti upoznate.  

 Dječji vrtić Duga Resa pridržavat će se preporučenih uputa. Dolazak Vašeg djeteta u 

Vrtić moguć je jedino ukoliko ste suglasni s navedenim uputama te nam dostavite 

pisanu Izjavu (http://www.vrtic-dugaresa.hr/dat/dm1065.pdf). 

U odgojno-obrazovnoj skupini može biti najviše 9 djece i jedan odgojitelj. Za jednu 

skupinu djece brine se jedan odgojitelj, odnosno dva u cjelodnevnom programu, svaki u 

jednoj smjeni bez preklapanja. Djeca različitih skupina ne smiju dolaziti u kontakt. 

Odgojitelj preuzima dijete od roditelja/skrbnika ispred ulaza u ustanovu ako je to 

moguće i na način primjeren dobi djeteta. Djeca iz različitih skupina dolaze u različito 

vrijeme. Nakon 8.00 sati dolazak u ustanovu više nije moguć zbog podjele doručka, kao i 

ulaženje u vrtić za vrijeme podjele ručka. 

Djeca ne nose zaštitne maske. Po dolasku dijete obuva papuče, skida jaknu te pere 

ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu. Djecu treba poticati da ne dodiruju usta, 

nos, oči i lice, kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi. 

Rad na daljinu je i dalje organiziran za svu djecu koja su kod kuće te se može naći pod 

odjeljkom „Aktivnosti za djecu kod kuće“ na web stranici Dječjeg vrtića Duga Resa. 

Program predškole se također dalje natavlja putem web sadržaja do planiranog 

završetka krajem svibnja. Sadržaji „Vrtića kod kuće“ su dostupni na web stranici vrtića te 

ih mogu koristiti i djeca koja nisu uključena u programe ranoga i predškolskog odgoja. 

Najava djece koja od ponedjeljka 11. svibnja 2020. počinju s pohađanjem dječjeg 

vrtića moguća je do četvrtka 07. svibnja 2020.     

 Roditelji su dužni u petak, 8. svibnja 2020. dostaviti ruksak s osobnim stvarima 

djeteta te pisanu izjavu. Ako to ne učine smatra se da su odustali od zbrinjavanja 

njihovog djeteta. Naknadni dolasci djece nisu mogući do isteka vremenskog perioda od 

14 dana. 

Svim roditeljima za sva daljnja pojašnjenja i procedure primitka na raspolaganju je 

Stručna služba Dječjeg vrtića Duga Resa. 

Ravnateljica   704-124     vrticdresa@gmail.com 

Pedagog i zdravstvena voditeljica  844-547     pedagogdresa@gmail.com 

                      zdravstvenivoditeljdresa@gmail.com 
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