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Број 1303 

Датум 07.05.2020. 

 

На основу Одлуке Кризног штаба која се односи на успостављање редовног рада вртића , односно 

отварање објеката предшколсих установа од 11.05.2020.год. а на основу исказане потребе породица 

(запослених родитеља, односно других законских заступника који немају другу могућност 

збрињавања деце) за пријем уписане деце установа ће спровести све неопходне мере за безбедни 

долазак и целодневни боравак. 

У складу са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID – 19 (,,Сл.гласник РС“ бр. 

37/2020 од 19.03.2020.год.),  и на основу инструкција у вези са поступањем предшколских установа 

поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије COVID – 19 донетим 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00317/2020-1од 

05.05.2020.год. и Министарства здравља број 530-01-45/2020-10 од 05.05.2020.год. директор дана 

07.05.2020.год. доставља следећу 

Н А Р Е Д Б У 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

I Посебни аспекти организације рада у предшколској установи у време  епидемије  

 

1. На основу сагледаних потреба породица за пријемом деце, установа треба да обезбеди да васпитне 

групе наставе са радом са смањеним бројем деце, при чему је захтев да се број деце у васпитним 

групама прописан чл. 30. и 31. Закона о предшколском васпитању и образовању ,"Службени гласник 

РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 10/19), умањи за 50%, ради обезбеђивања услова за 

спровођење неопходних превентивних мера. Имајући у виду различите просторне капацитете и 

расположиве људске ресурсе у установама (с обзиром на расположиве објекте, број запослених и 

број деце за које је потребно обезбедити повратак у установу), потребно је да предшколска установа 

утврди најоптималнији начин организације који омогућава повратак деце у објекте и васпитне групе 

у којима су боравили и пре почетка ванредног стања и прекида редовног рада предшколских 

установа (у зависности од људских и просторних капацитета).  

 

2. Свакодневно ујутру, пре уласка деце у собу обавезно је проветравање свих просторија у објекту 

предшколске установе. Континуирано проветравати простор током боравка деце у васпитној групи. 

Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање спроводи се 
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након одласка деце. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача. 

Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета. 

 

3. Деца теже контакту, блискости, заједничкој игри, због чега је усвајање правила физичког 

дистанцирања и придржавање истог тешко изводљиво. Зато је потребно децу по потреби подсећати и 

упућивати да одржавају физички размак уз објашњења која су им прихватљива зависно од њиховог 

узраста. Истовремено, ригорозна примена правила физичког дистанцирања није ни могућа ни 

замислива у животу и раду вртића физички размак као и појачану личну хигијену деце неопходно је 

подстицати имајући у виду да ће неминовно долазити до одређених одступања -полазећи од узрасних 

специфичности детета, особености игре и учења деце у раном детињству и природе делатности 

предшколског васпитања и образовања. 

 

 4. Као и до сада, теме из домена бриге о здрављу, са осећањем мере, приближити и понудити деци 

кроз игру, планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације (рутине, ритуале).  

 

5. Не мешати децу и васпитаче из различитих васпитних група у истом простору. Боравак деце 

организовати тако да се међусобни контакт различитих васпитних група максимално избегне, као и 

њихови сусрети у ходницима, трпезаријама, двориштима, салама, тоалетима током дневних рутина.  

 

6. Препоручује се организовање боравка и играња деце у дворишту кад год и где је то могуће, али 

тако да при томе не долази до мешања деце различитих васпитних група.  

 

7. Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати (на пример плишане играчке). 

Уклонити тепихе, остале предмете и украсе који се тешко перу, чисте и дезинфикују. Не мешати 

играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Одредити место за 

одлагање прљавих играчака.  

 

8. За дневни одмор деце поставити кревете по принципу „ноге-глава“ тако да удаљеност између деце 

буде два метра у сваком правцу. За свако дете обележити постељину и водити рачуна да свако дете 

спава у свом кревету.  

 

9. Организовати исхрану деце кад год је то могуће у собама за боравак деце. Уколико је неопходно 

користити трпезарију, деца за столовима треба да седе на удаљености од два метра у сваком правцу. 

Не дозволити деци да међусобно деле храну и прибор за исхрану. 

 

10. Током боравка деце у вртићу, потребно је да медицинска сестра на остваривању неге и 

превентивне здравствене заштите, медицинска сестра – васпитач или васпитач групе проверавају да 
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ли код деце постоје знаци респираторне инфекције и да им по потреби, мере температуру 

бесконтактним топломером.  

 

11. Обезбедити да приручна апотека у простору за медицински сестру на превентиви садржи: 

бесконтактни топломер, дезинфекционо средство, алкохол 70%, тупфере, вате, комадне газе. 

 

 12. При свакој сумњи на постојање симптома респираторне инфекције код детета, медицинска 

сестра – васпитач или васпитач групе издваја дете у за то намењену просторију и позива родитеље; у 

случају да се ниједан од родитеља не јави на позив, позвати службу Хитне медицинске помоћи. У 

случају да медицинска сестра – васпитач  није у објекту у тренутку када васпитач примети симптоме 

код детета, поступити у складу са протоколом и правилима установљеним у установи.  

 

13. До доласка родитеља, дете мора бити под сталним надзором. У соби за изолацију медицинска 

сестра - васпитач или други одрасли, обавезно користи рукавице и маску, тако да маска прекрива 

уста и нос. Дете смирити, контролисати телесну температуру, раскомотити, напајати топлим 

напицима и спроводити адекватну негу до доласка родитеља или лекарске екипе. Након одласка 

детета обавестити управу и надлежни институт/завод за јавно здравље, просторију очистити и 

дезинфиковати, обавезно променити маску и радну униформу.  

 

14. Водити свакодневну евиденцију долазака деце и проверавати разлоге одсуства деце из колектива.  

  

15. На сајту предшколске установе, на улазу у предшколску установу и на видним местима у 

установи поставити постере са препорукама за заштиту од респираторне инфекције, као и са 

правилима понашања родитеља приликом доласка и одласка.  

 

16. До даљњег је забрањено организовање већих окупљања у објекту (приредбе, прославе, 

позоришне представе и сл.) и организованих групних посета местима где се очекује окупљање већег 

броја особа, излета и др.  

 

17. Спроводити мере физичког дистанцирања у случају да постоји организовани превоз деце  возач 

мора да носи маску, а деца треба да седе у сваком другом реду наизменично. Уколико је недовољан 

број места у возилу, транспорт организовати по временским интервалима. Неопходно је спроводити 

појачану хигијену руку (пре и по напуштању возила нпр. препаратом на бази 70% алкохола) и 

дезинфекцију возила одговарајућим препаратима, као и проветравање превозног средства.  

 

 Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                        Весна Живковић, спец.струковни васпитач 


