Poštovani roditelji!
Očuvanje zdravlje djece i smanjivanje pojava širenja različitih oboljenja među djecom
jedna je od važnih i temeljnih zadaća vrtića, a na uspješnost njenog provođenja između
ostalog utječe dobra suradnja i pravovremena komunikacija s vama, roditeljima.
Kako bi što uspješnije očuvali zdravlje vašeg djeteta, a i druge djece u kolektivu,
neophodno je biti upućen i obostrano se pridržavati sljedećih uputa:
 Primijetite li da vaše dijete pokazuje jedan ili više navedenih znakova bolesti,
dijete bi trebalo ostati kod kuće:
-povišena tjelesna temperatura iznad 37,5 °C
-neuobičajene mrlje ili razni kožni osipi
-proljev ili povraćanje jednom ili više puta u danu
-jak kašalj, otežano ili ubrzano disanje
-ušljivost, svrab
-konjuktivitis, crvenilo očiju ili pojačan sekret
-neuobičajeno tamni urin ili svijetla stolica
-upaljeno grlo ili teškoće kod gutanja
-ukočenost vrata
-zarazni kožni osipi (vodene kozice i sl.)
Telefonskim putem obavještavamo roditelja djeteta koji pokazuje jedan ili više navedenih
znakova bolesti da što prije dođe po svoje dijete i odvede na liječnički pregled u cilju
adekvatnog daljnjeg zbrinjavanja djeteta.









Lijekove, vitamine ili posebnu prehranu radi zdravstvenih poteškoća dajemo
djetetu isključivo prema naputku ovlaštenog liječnika i uputama za pojedino
dijete u suradnji sa roditeljima i zdravstvenom voditeljicom vrtića.
Po završetku liječenja djeteta potrebno je odgojitelju predati liječničku potvrdu
kojom se odobrava djetetov ponovni boravak u kolektivu.
O pojavi ušljivosti odmah obavijestite odgojiteljicu skupine ili zdravstvenu
voditeljicu od kojih će te dobiti daljnje upute. Operite djetetu kosu specijalnim
šamponom, gnjide odstranjujte mehanički sa vlasi, postupak razušavanja
ponavljajte prema uputama proizvođača. Nakon što ste sa sigurnošću utvrdili
da je razušavanje provedeno u potpunosti, prvog dana dolaska djeteta u vrtić
priložite liječničku potvrdu kojom se odobrava ponovni boravak djeteta u
vrtiću.
Želite li da vaše dijete proslavi rođendan u skupini sa djecom, prethodno se
konzultirajte i planirajte s odgojiteljicom. Preporučujemo vam da odaberete
sezonsko svježe ili suho voće i voćne negazirane sokove bez slatkiša od visoko
rafiniranih šećera, grickalica i sl. Konzumiranje domaće hrane, kolača ili torti
nije dozvoljeno, osim tvorničkih proizvoda s deklaracijom (npr. sladoledne
torte).
Lijekove u vrtiću ne dajemo, osim terapije za djecu s kroničnim bolestima
propisanu od liječnika sa detaljnom uputom o primjeni u vrtiću.




Dijete ne pohađa vrtić dok je na antibiotskoj terapiji osim iznimnih slučajeva
koju potvrđuje liječnik ovisno o dijagnozi.
Dijete u rekonvalescenciji nakon većih ozljeda, padova, raznih trauma ili
prijeloma može se uključiti u vrtić ukoliko liječnik procjenjuje da je sposobno
pratiti program, što se potvrđuje donošenjem liječničke potvrde.
Za dobru zajedničku suradnju srdačan pozdrav,
zdravstvena voditeljica, Ljiljana Smontara, bacc.med.techn

