ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,
БОШКА ВРЕБАЛОВА БР. 1
Телефони : 012/76-62-633 директор, 012/76-62-656 администрација
шифра регистра 07298404, шифра делатности 85.10, ПИБ: 101855212
vrticvelikogradiste@yahoo.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број:685
Датум: 05.05.2020. год.
Велико Градиште
Предмет: Правила понашања родитеља у вртићу за време пандемије Kорона вируса

На основу Упутства за примену превентивних мера у предшколским установама везано
за Covid-19 које је дао ГЗЗЈЗ Београд од 27.04.2020.године, а на основу којих је
предшколска установа дефинисала смернице у складу са препорукама и
епидемиолошком ситуацијом, родитељи су у обавези да се придржавају следећих
препоручених мера:









Приликом довођења детета у колектив установе, родитељи су у обавези да
користе личну заштиту (маску и рукавице), као и приликом одвођења детета из
вртића;
Родитељи су дужни да на основу званичног обавештења Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, које нам је проследила Школска управа
из Пожаревца, приликом поновног поласка детета у вртић доставе следећа
документа:
а) Потврду од свог послодавца да послове морају да обављају у седишту
или другим пословним организационим јединицама послодавца, са контактом
послодавца;
б) Родитељи / други законски заступник је у обавези да приликом
повратка детета у Установу донесе потврду од надлежног педијатра да је дете
здраво, као и да је уредно вакцинисано – не старију од 7 (седам) дана;
Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима
(респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или
имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/други законски заступници
или укућани имају једну од навевдених болести;
Свакодневно, пре поласка у вртић родитељ има обавезу да детету и себи измери
температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у
предшколску установу и о томе обавести васпитача;
Пријем деце ће се вршити на улазним вратима у вртић и то од 06.30-08.00 часова
на сваких 10 минута, као и одлазак деце од 14.00 часова, а по потреби и раније;
Родитељи ће користити одвојене улазе као и излазе у објекат. Групе ''Петар














Пан'', ''Хајди'', ''Пчелица Маја'', ''Звездица'', као и све јаслене групе биће
примане на главном улазу у ПУ, истим путем ће и излазити, док ће се деца из
група ''Бубамара'', ''Невен'', ''Бамби'' и ''Цврчак'' примати на бочном улазу из
дворишта вртића (улаз преко мале капије), како би се избегла гужва приликом
пријема и отпуста деце. Уколико се догоди да више родитеља са децом чека
испред улаза, родитељи су дужни да поштују просторну дистанцу (од најмање
2m) међу собом.
Родитељи не улазе у установу. Прихватање деце врши се на улазу у објекат,
тако што родитељ предаје дете некоме од запослених које одреди директор.
Деца морају да прођу дезобаријеру. Након тога, родитељи су у обавези да
испред вртића сачекају тријажу превентивне сестре која подразумева мерење
телесне температуре бесконтактним топломером.
При сваком одступању од било којих наведених услова за пријем детета који
морају бити испуњени као и при свакој сумњи на постојање респираторне
болести, дете се не прима у кoлектив. У том случају, родитељ је у обавези да се
јави са дететом изабраном педијатру и након тога обавести Установу о
резултатима прегледа.
Деца долазе у вртић искључиво у пратњи једног родитеља.
Уколико деца имају симптоме респираторне или цревне инфекције, повишену
температуру или сумњу на почетак болести (умор, губитак апетита и сл),
потребно је да остану код куће и да се јаве свом изабраном педијатру. У том
случају, у колектив могу да се врате само са потврдом издатом од изабраног
педијатра да су здрави за колектив.
За сваку промену здравственог стања детета током боравка кући или
евентуалног обољевања неког члана породице од COVID-19 или сумње на
болест, родитељ/старатељ је у обавези да обавести Установу, да се јаве
изабраном лекару поштујући дефинисане протоколе за ову пандемију и не
доводити дете у колектив, док се за то не стекну услови који потврђују
одсуство опасности од заразе.
Потребно је да родитељи и други законски заступници смање учесталост својих
социјалних контаката у свакодневним активностима како би могућност заразе
новим корона вирусом била сведена на минимум;
Родитељ, односно други законски заступник детета је у обавези да најави
поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради
правовременог планирања и организације рада у установи;
Родитељи ће бити обавештавани о свим битним смерницама и протоколима
који се успостављају у установи у циљу заштите здравља и безбедности деце,
родитеља и запослених. Партнерски односи са породицом заснивају се на
узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и
породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за
превенцију инфекције COVID 19 у предшколским установама изискује њихову
доследну и одговорну примену како од стране запослених тако и од стране
родитеља/других законских заступника деце у циљу заштите здравља и
безбедности деце и одраслих.
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