
                                                              ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПЧЕЛИЦА” НЕГОТИН 

                                                                               САВЕТИ И УПУСТВА РОДИТЕЉИМА 

                                            (ПОЛАЗАК И БОРАВАК ДЕЦЕ У УСТАНОВИ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ)   

                                         Поштовани родитељи, 

Како би у условима трајања епидемије изазване  вирусом “ Covid – 19” на најбезбеднији начин по здравље деце , 
запослених и родитеља, НАША УСТАНОВА И ДАЉЕ РАДИ У ОГРАНИЧЕНОМ КАПАЦИТЕТУ. 

 Након добијеног мишљења ЗЗЈЗ ,,Тимок“ Зајечар да је емидемиолошка ситуација на подручју општине Неготин  
НЕПОВОЉНА  са тенденцијом погоршања, Штаб за  ванредне ситуације  је донео одлуку да се на теритерији општине 
Неготин уведе ванредна ситуација.    

У овом периоду али и током трајања епидемије од изузетне важности је поштовање следећих прописаних мера и 
процедура приликом боравка деце у Предшколској установи “Пчелица”: 

 Родитељ је у обавези да прати своје и здравствено стање свог детета и да у случају било какве промене 
здравственог стања дете (појаве рспираторних инфекција, повишене телесне температуре и сл.) не доводи у 
Установу, а да о томе путем телефона обавести васпитача или тријажну сестру; 

 Родитељ је у обавези да приликом довођења и одвођења  деце из Установе носи  на лицу заштитну маску, тако 
да она прекрива уста и нос, као ми да прилоком евентуалног уласка у Установу пређе преко  дезобаријере и 
дезинфикује руке; 

 Родитељ је у обавези да се, у случају промене здравственог стања детета  током боравка у Установи, одазове на 
позив васпитног особља или тријажне сестре и да у најкраћем могућем року, у случају потребе, дође у Установу 
и преузме дете и поступи по датим упуствима; 

 На улазу у вртић тријажна сестра или васпитно особље мери температуру и дезинфикује руке и деци и 
родитељима и прегледа дете; 



 У Установу дете или родитељ не доносе играчке, дечју ћебад, јастучиће од куће (детету треба објаснити да у 
вртићу има пуно играчака са којима може да се игра, за ” ћебенце” треба рећи да за спавање добијају 
“специјалне”  прекриваче којима ће само они да се покривају ); 

  


