
Предшколска установа 

„Слава Ковић“ 

БОГАТИЋ 

ул.Јанка Веселиновића бр.3 

тел:015 -7786236, 7786881 

email: pu.slavakovic@gmail.com 

ПИБ: 101441203 

МБ:07121466 

Датум:8.5.2020. 

број: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

поводом отварања Предшколске установе у време епидемије 

Поштовани родитељи, 

На основу Дописа Министарства просвете и Министарства здравља Републике Србије, 

указујемо на неопходност придржавања  препорука  у циљу очувања здравља деце. 

Молимо вас да  веома   озбиљно и одговорно схватите неопходност сарадње са нама, као и 

препоруке које је неопходно спроводити. 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

     -Тренутак у коме се почиње нормализовати  рад Установе,  кроз постепено отварање,  захтева 

висок ниво професионализма, одговорности, међусобног разумевања и солидарности свих 

запослених, као и породица,  које су примарни и најважнији васпитач деце; 

    -Како боравак у вртићу потенцијално може представљати већи ризик за заразу деце него што је 

случај у породици, препоручује се останак код куће све деце за коју се то може обезбедити, а 

посебно деце са хроничним обољењима ( респираторним, кардиоваскуларним,малигним ,  

дијабетесом, имунодефицијенцијама) , деце  чији родитељи  или укућани имају једну од наведених 

болести ,  као и деце која су у непосредном контакту  са хроничним болесницима и старијим лицима 

у породици. 

 

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА СВАКОДНЕВНИ ПРИЈЕМ ДЕЦЕ: 

 

-Пријем детета у Установу  је могућ само уз потвду послодавца  која доказује да родитељи (оба 

родитеља)  послове морају да обављају у седишту или  другим пословним и организационим 

јединицама послодавца , са контактом послодавца. У свим другим ситуацијама препоручује се да 

дете остане код куће  и да о њему  брину родитељи; 

-Пријем детета је, такође, могућ само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво (систематски 

преглед који се обавља пре уписа у Установу или након дужег одсуствовања детета), као и да је 

уредно вакцинисано; 

-На улазу у објекат постављене су дезобаријере и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 

70% алкохола; 

-При  довођењу и одвођењу детета из вртића  родитељи и други законски  заступници треба  да 

задржавају међусобну  удаљеност од 2 метра ; 

-Установа је предвидела  простор за најбезбедније преузимање деце од родитеља. Родитељ је у 

обавези да када улази у Предшколску установу обавезно носи маску ( тако да прекрива уста и нос) 

дезинфикује руке на улазу, пређе преко постављене дезобаријере за обућу  и да, уз минимално 

задржавање у објекту- преда дете васпитачу; 
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-Такође, приликом уласка ће бити извршено бесконтактно мерење температуре родитељима и деци; 

-Јутарњи  пријем деце  обављаће се најкасније до 7:45, како би се могао дезинфиковати простор 

након пријема деце и извршити безбедна припрема за сервирање оброка; 

-Свакодневно, пре поласка у вртић, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру, да у 

случају повишене температуре не доводи дете и да о томе обавести васпитача; 

-Дете долази у Установу у пратњи једног родитеља (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде 

исти родитељ свакога дана. Ако то није могуће, дете доводи родитељ који може; 

-Водећи рачуна о здрављу свог  детета и сопственом здрављу,  родитељи  доприносе  успешном 

спровођењу мера превенције;  

-Није дозвољено да родитељ или други законски заступник  детета  доводи или одводи дете из 

Установе, нити улази у просторије Установе ако он/она   или  дете имају повишену телесну 

температуру , знаке респираторних инфекција  (попут кашља и кратког даха)  или је под ризиком да 

је могао бити у контакту са особама  позитивним на КОВИД-19; 

-Препорука је да родитељи  смање учесталост својих  социјалних  контаката  у свакодневним 

активностима, како би могућност заразе била сведена на минимум; 

-Поновни повратак детета у колектив неопходно је  најавити  најмање два дана раније   ради 

правовременог планирања и организације рада Установе; 

-Спровођење препорука  за превенцију инфекције изискује њихову доследну и одговорну примену од 

стране запослених и родитеља, а у циљу заштите здравља  и безбедности деце и одраслих. 

  

 

Запослени у Установи су  веома озбиљно и одговорно схватили тренутну ситуацију. 

Унапред   захваљујемо  на  сарадњи  у  разумном   приступању  тренутној ситуацији! 

 

 

 

 

ПУ“СЛАВА КОВИЋ“ БОГАТИЋ 

 


