,, ПОНОВО У ВРТИЋУ “

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ/ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ,
У складу са инструкцијама, које смо добили од надлежних Министарстава, наша
Установа је отворила врата за прву групу деце која су пошла 11.05.2020. године, и од тада
се рад Установе одвија према прописаним мерама са смањеним бројем деце.
Уколико је некоме од родитеља ,неопходно да дете крене у вртић, молимо да то пријави
васпитачу вашег детета.
Још увек је препорука да крену само деца за коју не постоји друга могућност
збрињавања, а у циљу безбедности деце и запослених, да не би дошло до ширења жаришта
вирусом COVID-19.
Деци је неопходна потврда од педијатра, не старија од седам дана, као и потврда о
уредно извршеној вакцинацији. Потврде доносите када дете пође у вртић.
Свако изостајање детета сте дужни да пријавите васпитачу, као и да најавите поновни
долазак два дана унапред. Ово су прописане мере од стране Министарства, а у циљу лакше
организације рада и живота у Установи, јер су још увек на снази све мере и то:
1. Свакодневно, пре доласка 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.
2. Дете долази у предшколску установу у пратњи једног родитеља(да би се
смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана.Ако то није
могуће, дете доводи родитељ који може.
-Није дозвољено да родитељ доводи или одводи дете из установе, нити улази у
просторије установе ако он/она или дете има повишену телесну температуру,
знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под ризиком
да је могао бити у контакту с особама позитивним на COVID-19 .

3. Поштовати одређен термин за довођење детета, најкасније до 7.45 часова)
4. Особа која доводи дете обавезна је да се придржава свих прописаних
противепидемијских мера: маска, рукавице, физичка дистанца од 2 м,
5. Тријажа деце је обавезна при уласку деце у вртић, и то подразумева:
1) Мерење телесне температуре
2) Уочавање да ли постоје симптоми болести
3) Дезинфекција руку детета
4. При јутарњој тријажи и на најмању сумњу на постојање респираторне болести
дете ће бити враћено кући
5. Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити, преузима дете на
улазу и одводи дете у групу код васпитача
6. Припремити дете за овакав начин пријема у вртић
Нека деца се радују повратку у вртић, јер су се ужелела васпитача и другара. Али,
се не враћају у вртић како су навикли. И зато је веома значајно да се прво родитељи
припреме за овај повратак, а затим да припреме и децу.
Можда сте уплашени, због повратка детета у вртић, па је важно да знате да
предшколске установе предузимају све прописане мере заштите како би се обезбедила
сигурност деце.Разговарајте са децом искрено, у складу са узрастом. Реците им да се цела
породица полако враћа на ранији начин живота – родитељи ће ићи на посао, деца у
вртић....и да ће сви, и васпитачи, родитељи и деца сада више водити рачуна о хигијени и
свом понашању.Реците детету да ће сада васпитачица можда носити маску на лицу и
рукавице, али и обавезно нагласите да је то све због тога да бисмо били здрави. Не треба
их плашити причама о вирусу који се не види, већ им објаснити да све што се предузима и
што је ново у вртићу је из разлога да водимо рачуна о свом здрављу.Објасните детету да ће
вас испред вртића дочекати мед.сестра, која брине о здрављу деце док су у вртићу, да ће
им измерити температуру и опрати руке средством које појачано чисти наше руке.
Нагласите да је ово важно да би били здрави, деца и њихови родитељи..
7. У току боравка детета у колективу, уколико се уоче било какви симптоми
болести, дете ће бити изоловано из групе и позван родитељ да дође по дете и
јави се изабраном педијатру,уколико родитељ не одговори на позив и не дође у
најкраћем року биће позвана хитна помоћ. Зато вас молимо да да мобилни или
фиксни телефон бар једног родитеља буде доступан све време док је дете у
вртићу/јаслама како бисмо могли да вас позовемо
8. Родитељи не улазе у вртић
9. Родитељ је дужан да обавести васпитача о разлогу изостанка детета, истог дана.
10. Родитељ је дужан да најави поновни повратак детета у колектив најмање два
дана раније.
11. Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима
која, као и деца чији родитељи (други законски заступник) или укућани имају
једну од наведених болести (респираторне, кардиоваскуларне, малигне болести,
дијабетес).

12. Када околности дозволе потпуну нормализацију рада васпитно-образовних
установа, вратићемо се својим пуним капацитетима и ономе што је наша
свакодневна пракса - у складу са одлукама и мерама Владе Републике Србије и
стручне процене републичког Кризног штаба и надлежних институција.
Још једном вас молимо да размотрите све опције које имате и да вам смештај детета у
Установу буде као крајња и неопходна, а у складу са препорукама надлежних
Министарстава, чији је циљ, првенствено, брига о деци и запосленима.
Хвала на разумевању,
22.05. 2020.

ваша ПУ „Бајка“

