
zdravstveni voditelj Marina Petrović,viša med.sestra



 Roditelji  su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu 
svaki dan prije dolaska u vrtić i upisati vrijednosti 
temperature u bilježnicu  koju će pokazati odgojitelju kod 
dolaska u vrtić 

 u slučaju povišene temperature ne smiju dovoditi dijete u 
ustanovu, telefonski nazivaju tajništvo vrtića i javljaju se 
pedijatru radi odluke o liječenju djeteta i testiranju djeteta



 U vrtić ne smiju dolaziti roditelji niti dovoditi dijete: ako ima 
simptome zarazne bolesti (kašalj , poteškoće disanja, 
poremećaj osjeta njuha i okusa , proljev, povraćanje),ako je 
izrečena mjera samoizolacije, ako imaju saznanje da su oni 
ili dijete zaraženi COVID-19

 Ako dijete razvije simptome COVID-19 u vrtiću (kašalj , 
poteškoće disanja, poremećaj osjeta njuha i okusa , proljev, 
povraćanje),odgojitelj obavještava roditelja/staratelja koji u 
najkraćem roku trebaju doći po dijete



 Svi djelatnici vrtića su dužni poštivati „Upute za 
sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 a vezano 
za rad predškolskih ustanova „ izdane 24.08.2020g.

 Ravnatelj ustanove u suradnji sa zdravstvenim 
voditeljem  provoditi će redoviti nadzor nad 
provođenjem preporučenih mjera 



 sigurnost i zaštita zdravlja djece

 higijensko-sanitarni uvjeti

 prehrana



 praćenje redovitosti sistematskih pregleda djece kod 
specijaliste pedijatra

 praćenje redovitog cijepljenja djece po kalendaru cijepljenja 

 praćenje pobola djece u svrhu sprječavanja zaraznih bolesti

(redoviti obilazak skupina s djecom, evidencija liječ.ispričnica)                    

 suradnja s epidemiolozima DZ i HZJZ u svezi provođenja 
redovitih i izvanrednih higijensko epidemioloških mjera



 planiranje prehrane djece-izrada jelovnika te izrada

jelovnika za djecu s posebnim potrebama u prehrani

 antropometrijsko mjerenje 

 izrada individualnih postupaka za djecu s posebnim 
potrebama 

 Svakodnevna suradnja sa stručnim timom vrtića,odgojiteljima 
roditeljima,tehničkim osobljem

 vođenje  potrebne dokumentacije (zdr.kartoni,individualni 
dosjei,knjige pobola,kalendari cijepljenja)



 kod provođenja svih mjera prevencije u zaštiti zdravlja djece

 kod provođenja akutnih zdravstvenih mjera-ozljeda 
djeteta,bolest djeteta

 informiranje odgojitelja o djeci koja imaju posebne potrebe 
zdravst. etiologije i teškoće u razvoju, te smjernice za rad po 
individualiziranom planu zdr.njege

 educiranje odgojitelja o primjeni lijekova ordiniranih za 
primjenu u vrtiću

 kod izvanrednih higijensko-epidemioloških mjera u 
skupini,smjernice za rad (protokoli),praćenje



 svakodnevno praćenje pripremanja i serviranja hrane prema 
važećim propisima ( posebice djece s alergijama)

 svakodnevni nadzor nad higijenskim,mikroklimatskim i 
sigurnosnim uvjetima života djece u vrtiću

 kontinuirana briga o posteljnom dječjem rublju

 briga o provođenju DDD mjera u svim objektima vrtića



Članak 8. iz Ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog 
odgoja djeteta
 Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu korisnik usluga 

je dužan dostaviti Dječjem vrtiću, ukoliko prethodno nije dostavio, 
potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom 
pregledu djeteta, te dodatnu potvrdu o obavljenom zdravstvenom 
pregledu za slučaj promjena nastalih nakon sistematskog pregleda.

 Korisnik usluga se obvezuje da neće dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete 
kako bi se izbjeglo ugrožavanje zdravlja druge djece, te da će nakon 
završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom 
zdravstvenom pregledu kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u 
Dječjem vrtiću.

 Ako dijete izbiva iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga dulje od 60 dana, 
korisnik usluga dužan je Dječjem vrtiću dostaviti potvrdu nadležnog 
liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta.

 Korisnik usluga se obvezuje da će, za slučaj značajnih promjena 
zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje tijekom 
ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, pravovremeno 
obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja nadležnih službi te 
sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju 
novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u interesu 
razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja 
odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu. 




