
 

Поштовани родитељи, 

Спровођењеследећих  препорука за превенцију инфекције COVID-19  изискује њихову 
доследну и одговорну примену,узајамно разумевање и поверење  између запослених и 
родитеља. 

1. Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима, 
респираторним, кардиоваскуларним,малигним болестима,дијабетесом или 
имунодефицијенцијама, као и деца чији родитељи/други законски зступници или укућани 
имају једну од наведених области.. 

2. Пријем деце у предшколску установу је могућ само уз потврду од стране послодавца . 

3. Пријем детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра 
да је дете здраво и да је уредно вакцинисано. 

4. Дете долази у установу у пратњи једног родитеља,истог родитеља сваког дана.Ако то 
није могуће ,дете доводи родитељ који може. 

5. Родитељ је у обавези да кад долази у предшколску установу, обавезно носи маску тако 
да маска прекрива уста и нос. 

6.Родитељ може довести дете најкасније  30 минута пре доручка, пријем деце је ограничен 
временом, како би се дезинфиковао простор( холови, ходници) и омогућило безбедно 
допремање хране у васпитне групе. 

7.Родитељи или други законски заступници треба да задржавају међусобну удаљеност од 
2 метра при довођењу или одласку деце из установе. 

8.Родитељ је у обавези да преда дете вапитачу  у простору који је предвиђен и означен и 
који је најбезбеднији за преузимање детета од родитеља.  Дете прелази  преко постављене 
дезобаријере за обућу и улази у објекат са васпитачем. 

9.На уласку у објекат предшколске установе, уколико постоји могућност, мериће се 
температура бесконтктним  мерачем температуре  деци. 

10.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. 

11.Родитељ или други законски заступник који долази по дете треба да позвони на 
интерфон и сачека испред улаза у објекат да му дежурни васпитач доведе дете. 



12.Родитељу или другом законском заступнику детета као ни детету није дозвољено да 
одводи или доводи дете из устанве,нити улази у просторије установе ако има повишену 
температуру,знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под 
ризиком да је могао бити у контакту са особама позитивним на  COVID-19. 

13.Родитеље треба да смање учесталост својих социјалних контаката у свакодневним 
активностима како би могућност заразе новим корона вирусом била сведена на минимум. 

14.Родитељ ,односно други законски заступник детета је у обавези да најави поновни 
повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирања и 
организације рада у установи. 

 


