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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
Препоруке за превенцију
Поштовани родитељи,
На основу Дописа Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ указујемо
на неопходност даљег придржавања препорука у циљу очувања здравља деце.
Тренутак у коме се нормализује рад Установе захтева висок ниво професионализма,
одговорности, међусобног разумевања и солидарности свих запослених, као и породица, које су
примарни и најважнији васпитач деце;
ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ
-Пријем детета након дужег одсуствовања из вртића је могућ уз потврду надлежног педијатра да је
дете здраво;
-На улазу у објекат постављене су дезобаријере и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази
70% алкохола;
- Препорука је да родитељи носе маске, дезинфикују руке на улазу и користе постављене
дезобаријере за обућу;
-При довођењу и одвођењу детета из вртића родитељи и други законски заступници треба да
задржавају међусобну удаљеност од најмање једног метра ;
-Омогућен је улазак родитељима у објекат ради пресвлачења детета пре уласка у групу, али без
стварања гужве у затвореном простору;
-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;
-У интересу здравља детета, али и вршњака у јасленим и васпитним групама је остајање код куће
детета са симптомима респираторних, цревних и болести са повишеном температуром;
-Приликом пријема ћемо проверити да ли код детета постоје знаци респираторне инфекције и при
свакој сумњи на постојање инфекције дисајних органа или друге заразне болести детету ће бити
ускраћен боравак у колективу;
-Мерење телесне температуре бесконтактним термометром обављаће се по потреби, према процени
медицинске сестре за превентивну заштиту;
-Чланови породице могу се укључивати у непосредан рад са децом у вртићу према програму уколико
немају симптоме и знаке заразне болести;
-Установи је омогућено организовање различитих активности које подразумевају улазак родитеља у
објекат;
-Саветован је несметан рад Предшколске установе до даљњег, а препоруке су подложне изменама у
зависности од промене епидемиолошке ситуације.
Захвални на сарадњи!
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