
Polazak djece u vrtić u vrijeme epidemioloških mjera 

uzrokovanih epidemijom COVID-19 

 

Poštovani roditelji, 

nakon ovog, za sve nas, izazovnog perioda uzrokovanog epidemijom korona virusa, želimo Vam ukazati na 

promjene s kojima će se susresti vaše dijete dolaskom u vrtić, kako biste u skladu sa stupnjem 

razumijevanja djeteta mogli dijete pripremiti na izmijenjene okolnosti boravka u vrtiću. 

Uvjereni smo kako se djeca vesele povratku u svoje sigurno i poznato okruženje, raduju se ponovnom 

susretu sa svojim  prijateljima i odgojiteljicama, no neminovno je kako će se zbog nužnih promjena,  kako 

bi se prije svega osigurala njihova sigurnost za zdravlje, morati suočiti i s nekim promjenama koje bi mogle 

biti uznemirujuće za one najmlađe i osjetljivije na promjene.  

Kako bi ova situacija bila svima što bezbolnija, donosimo vam osnovne informacije o promjenama u radu 

vrtića te prijedloge  kako djecu pripremiti na promijenjene okolnosti. 

Iako ćemo se u najvećoj mogućoj mjeri  potruditi da djetetu osiguramo da ne dolazi do velikih promjena u 

usvojenim vrtićkim rutinama, za većinu djece nećemo moći osigurati boravak na koji su navikli, a to je 

boravak sa svojim matičnim odgajateljem, svojim prijateljima iz grupe i/ ili u prostoru „njihove“sobe 

dnevnog boravka. Naime, nove epidemiološke mjere zahtijevaju formiranje novih skupina od po 9-tero 

djece, a nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, 

ne primaju se nova djeca u skupinu. Sobe dnevnog boravka u kojima će se provoditi odgojno-obrazovni rad 

su određene u skladu s epidemiološkim uputama i djeca neće moći odlaziti u sobe koje nisu pripremljene za 

prihvat djece.  

Djecu je potrebno pripremiti za nova pravila koja će uočiti već samim dolaskom u vrtić, a o kojima ste 

informirani telefonskim razgovorom sa stručnim suradnicama tijekom proteklog tjedna. Pripremite dijete 

da kod dolaska u vrtić se primopredaja djeteta odgajateljici obavljati na vanjskom prostoru, sa dvorišne 

strane vrtića. Objasnite djeci da nećete moći ući s njima u garderobu te da će  rastanci  nažalost morati biti 

na ulazu u vrtić. Također, kod odlaska iz vrtića roditelj će preuzeti dijete u točno određeno vrijeme, o 

kojem ste se izjasnili, na istim ulazu gdje je dijete  predano odgojitelju. Apeliramo da ne kasnite kako se 

dijete ne bi izlagalo dodatnom stresu čekanja roditelja. Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju 

ne može očekivati veću komunikaciju na vratima vezanu uz dijete. U određenim slučajevima koji 

zahtijevaju duži razgovor, roditelj može zatražiti da ga određena odgojiteljica nazove na mobitel (što će 

odgojiteljica učiniti u najkraćem mogućem roku).  

Sobe dnevnog boravka će djelovati drugačije s manje prisutnog materijala za igru. Nažalost, mnogi djeci 

omiljeni centri više neće biti djeci dostupni ili će imati bitno manje materijala za igru. Naime, po preporuci 

se mogu koristiti samo materijali koje je moguće oprati i dezinficirati ili jednokratno koristiti. Kada god to 

vremenske prilike budu dopuštale, djeca će većinu vremena boraviti vani na svježem zraku, u dvorištu 

vrtića, na unaprijed dogovorenom prostoru kako bi osigurali da ne dolazi do socijalnog kontakta između 

djece različitih skupina. Kod boravka na zraku, u skladu s preporukama neophodno je izbjegavati aktivnosti 

koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece, a 

strogo je zabranjeno korištenje pješčanika.  



Djeca će biti upućivana na pojačane mjere higijene, zato 

vas molimo, da ih već kod kuće podsjetite na potrebu 

pojačanog zaštitnog ponašanja u skupini, higijenske 

navike kojih se treba pridržavati i sl. Naravno, na sve to 

će ih upućivati i njihovi odgojitelji. Trenutno, iako smo 

svjesni da će dio djece ponovno prolaziti kroz period 

adaptacije nećemo moći, sukladno epidemiološkim 

mjerama, dozvoliti donošenje igračaka i drugih tješilica 

za djecu (izuzev duda).  

Djetetu navedene informacije recite mirno i napomenite kako bez obzira na navedeno u vrtiću će ga 

dočekati s veseljem i radošću te da je ovo prilika da upozna nove prijatelje i nove prostore vrtića. Također, 

napomenite mu kako je ovo privremeno, poput ljetnog dežurstva. Objasnite mu da je to potrebno s obzirom 

na zaštitu od širenja virusa i kako i ono svojim ponašanjem može pomoći u tome. 

Samo zajedničkim i usklađenim djelovanjem djelatnika Vrtića i Vas roditelja te međusobnom suradnjom i 

uvažavanjem, možemo osigurati da djeca što bezbolnije prihvate nove okolnosti rada vrtića te zajedno 

sačuvamo zdravlje svih nas.  
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