PROTOKOL 24
COVID 19
Protokol za COVID 19 je izrađen poštivajući Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije
COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu objavljene od Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo.




















Prije dolaska na posao svi djelatnici trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu - na posao
ne dolaze djelatnici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili druge znakove
zaraznih bolesti, javljaju se ravnatelju ustanove i odabranom liječniku obiteljske
medicine, zdravstveni voditelj prijavljuje epidemiologu ako postoji sumnja na COVID
-19
jutarnja spremačica/domar prva ulazi u objekt u 6h ujutro i priprema dezbarijere
(natapa spužve u otopini dezinficijensa na bazi klora)
na postavljenim dezbarijerama je potrebno dezinficirati obuću prije ulaska u objekt
djelatnici su dužni dezinficirati ruke ispred ulaza u objekt (postavljen dozator)
po ulazu u objekt potrebno je izmjeriti tjelesnu temperature i vrijednosti upisati u
evidencijsku knjigu (na svakom objektu), u najbližoj garderobi oprati ruke (upute
crvenog križa) i zatim obući čistu radno – zaštitnu odjeću.
pamučne zaštitne maske se nalaze na ulazu u objekt, djelatnici su ih dužni
svakodnevno stavljati na lice prije početka rada s djecom i odlagati u pranje po
završetku smjene,medicinske maske se stavljaju na lice kod pojave bolesnog djeteta u
skupini
Rukavice nose one zanimanja u kojima su se iste nosile i prije epidemije, prednost se
daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku.
važno je pridržavati se socijalne distance približno 1,5m do 2 metra za unutarnje
prostore a to znači ne prilaziti drugim odraslim osobama, odgojitelji se u radu s
djecom također pridržavaju tih uputa koliko je god to moguće,, iznimno se to ne
odnosi na vrijeme obavljanja njege djeteta, a tada je preporuka da se sve radnje obave
u što kraćem roku
voditelj odgojitelja , u dogovoru s ravnateljem, izrađuje raspored rada odgojitelja
poštivajući preporuke HZJZ –o o što rjeđoj izmjeni odgojitelja u jednoj odgojnoj
skupini, djeca se ne mješaju u jutarnjim i poslijepodnevnim dežurstvima
odgojitelj s djecom provodi najviše vremena na otvorenom ( i dalje je jako važno
poštovati ljetni plan rada i izbjegavati odlazak vani za vrijeme visokih temperature
između 11 i 16 sati)
djelatnici kuhinje transportiraju jela na kolicima do odgojne skupine,odgojitelj dijeli
jelo djeci vodeći računa o djeci s nutritivnim alergijama
djeca jedu u prostoriji u kojoj i borave, izbjegavati djeljenje čaša, pribora za jelo s
drugom djecom,obavezno je pranje ruku prije jela
krevetići djece trebaju biti razmaknuti za vrijeme poslijepodnevnog odmora do 2m
(kad god je to moguće)
higijena zraka unutarnjeg prostora se održava čestim provjetravanjem i/ili po
mogućnosti stalnim držanjem prozora otvorenim (prozori na kip).Sobe se
provjetravaju prije početka rada svako jutro 30 minuta, kad du djeca na vanjskom
prostoru i nakon što napuste vrtić u poslijepodnevnim satima 30min.



















u planiranju didaktičke opreme sobe, treba dati prednost opremi glatkih, tvrdih
površina koje se lako dezinficiraju, zabranjeno je korištenje prirodnina odnosno
materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i sl…te svih igračaka koje
se ne mogu oprati deterdžentom i vodom te osušiti na zraku (ako je ikako moguće
potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu); prati i sušiti
igračke potrebno je na kraju svakog radnog dana posebno za jasličke odgojne skupine
u kojima su djeca sklona stavljati predmete u usta
dužnost je odgojitelja da svakodnevno odvoji igračke u posudu za pranje
dužnost ekonoma je dezinficirati sve artikle koji ulaze u dječji vrtić kroz gospodarski
ulaz, a svježe voće i povrće odmah staviti na pranje u najbliži sudoper
zadnja osoba koja izlazi iz vrtića su poslijepodnevne spremačice, one dezinficiraju
sve korištene površine u objektu (kroz dan se dezinficiraju dostupne površine svakih
2h) a proces se evidentira u tjednu nadzornu listu dezinfekcije
preporuka je svakodnevno odnijeti svu radnu odjeću na pranje (kuhinjsko osoblje i dr)
odgojitelji upisuju imena osoba koje dovode i odvode dijete iz vrtića ( u posebnu
bilježnicu za svaku odgojnu skupinu )
roditeljima preporučujemo dezinfekcija ruku na ulazu u objekt, nošenje maske je
obavezno u prostoru DV Petar Pan ,roditelj koji nema masku predaje svoje dijete na
ulazu u Vrtić stručnom suradniku /odgojitelju
dužnost je djelatnika u svim službama (ravnatelj,voditelj odgojitelja, ekonom, kuhinja,
tajništvo, članovi stručnog tima, zdravstvena voditeljica, služba financija, domari)
evidentirati svaki ulazak drugih posjetitelja u evidencijsku listu
roditelji ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti,ako im je
izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi COVIDOM-19
djeca ne dolaze u Vrtić ako imaju simptome respiratorne bolesti, ako im je izrečena
mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi COVIDOM-19
roditelji su dužni javiti u DV Petar Pan (telefonom) ako se njihovo dijete razboli,
ako mu je izrečena mjera samoizolacije i ako je zaražen COVIDOM-19
zdravstveni voditelj je dužan svakodnevno pratitit pobol djece u vrtiću, komunicirati s
roditeljima djece , odgojiteljima, tehničkim osobljem, stručnim timom vrtića,
ravnateljem
u slučaju sumnje na COVID-19 zdravstveni voditelj je dužan prijaviti nadležnom
epidemiologu sve informacije koje ima i postupati po mjerama specijalista
epidemiologa. Sve se mjere provode u dogovoru s ravnateljem ustanove kako bi se
na najbolji mogući način organizirao rad.

