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ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 

Поштовани родитељи односно други законски заступници, 

 

I На основу Препоруке Завода за јавно здравље Крушевац Предшколска установа 
,,Ната Вељковић“ Крушевац донела је Одлуку да се родитељима дозволи улазак у 
установу ради пријема и преузимања деце од 04.05.2022.год. 

II За пријем и преузимање деце успоставиће се процедура контролисаног уласка и 
изласка како се не би стварала гужва и обезбедило одржавање растојања од најмање 1 
метар. 

III Режим рада вртићa је следећи: вртићи се закључавају у 08:15, а отварају у 14:15, у 
случају адаптације детета или преузимања детета раније родитељи односно други 
законски заступници договориће се са васпитачем/медицинском сестром – васпитач 
око термина преузимања детета. 

IV Родитељи односно други законски заступници су у обавези да носе заштитне маске 
КN 95 приликом пријема и преузимања деце и што краћег задржавања у просторијама 
установе без обзира на вакцинални статуs. 

V Плаћање обавеза и преузимање неопходних образаца и даље ће се вршити на 
шалтерима установе. 

 

 



 
 
VI Родитељи односно други законски заступници су у обавези да обавесте васпитача 
уколико у породици има особа које су у последњих 7 дана биле позитивне на COVID – 
19. Уколико је било таквих, препорука је да деца у периоду од седам дана од 
регистрованог позитивног случаја у породици не долазе у вртић обзиром да је 
неопходно да особе из контаката са позитивним наредних 7 дана непрекидно носе 
епидемиолошку маску (деца у вртићу нису популација која може носити 
епидемиолошку маску).  

VII Родитељи односно други законски заступници  су у обавези да приликом повратка 
детета у вртић донесу потврду (лекара педијатра дечијег диспанзера Дома здравља 
Крушевац или лекара педијатра приватне праксе) о здравственом стању детета не 
старију од 7 (седам) дана 

VIII Све наведене потврде достављате васпитачу или медицинској сестри – васпитач 
првог дана приликом пријема детета у вртић.  

IX Неопходно је строго поштовање наведених правила приликом пријема и 
преузимања деце у вртић како бисмо заједничким ангажовањем радили на општем 
циљу сузбијања ширења пандемије COVID – 19. 

С пoштoвaњeм. 
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                                                                                          Вeснa Живкoвић, спeц.струк вaспитaч 


