
     ПРЕПОРУКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

 

1. Спровести прање, чишћење и дезин-

фекцију простора, површина које се најчешће 

додирују рукама, прибора и опреме, водом и 

детерџентом и коришћењем стандардних дез-

инфицијенаса, као и проветравање просторија 

обавезно пре започињања рада и након завр-

шетка радног времена.  

2. На улазу у објекат поставити дезо-

баријеру, као и дозер са средством за 

дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. 

3. На сајту објекта и на улазу у објекат поставити правила понашања родитеља 

приликом доласка и одласка. 

4. Поштовати важећу процедуру поновног доласка детета након дужег одсуства уз 

потврду надлежног педијатра. За пријем деце успоставити процедуру контролисаног 

уласка како се не би стварала гужва и обезбедило одржавање растојања од најмање 

два метра. Уколико је могуће организовати пријем деце испред објекта у унапред 

договореним интервалима. Родитељи деце треба да носе заштитне маске. 

5. Приликом пријема, треба проверити да ли код детета постоје знаци респираторне 

инфекције. При свакој сумњи на постојање болести дисајних путева дете не примати у 

колектив. Уколико је могуће измерити температуру бесконтактним топломером који 

након сваке употребе треба обрисати дезинфекционим средством на бази 70% 

алкохола. Запослени који прима децу пре и после сваког контакта са дететом треба да 

опере руке топлом водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди и да користи 

личну заштитну опрему. 

6. Не мешати децу из различитих васпитних група у истом простору. 

7. На видним местима у објекту поставити постере са препорукама за заштиту од 

инфекције и информације за родитеље о важности остајања код куће деце са 

симптомима болести.  

8. Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати, на пример плишане 

играчке. Не мешати играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и 

дезинфикују. Одредити место за одлагање прљавих и чистих играчака.  

9. За дневни одмор деце поставити кревете по принципу „ноге-глава” на удаљености 

од два метра. За свако дете обележити постељину и водити рачуна да свако дете спава 

у свом кревету. 

10. Потребно је спровести појачане хигијенске мере приликом прања, умивања, 

пресвлачења и држања деце у наручју.  

11. Обавезан је надзор васпитача током прања руку. Уколико васпитач помаже детету 

приликом прања руку, потребно је да након тога опере своје руке. 



12. Деца за столовима треба да седе на удаљености од два метра. Не дозволити деци да 

међусобно деле храну.  

13. Особље које ради на припреми и дистрибуцији хране мора да носи маске и 

рукавице и да редовно спроводи мере личне хигијене. 

14. Не спроводити прославе у објекту, као ни организоване групне посете на местима 

где се очекује окупљање већег броја особа, излете. 

15. Спроводити мере социјалног дистанцирања у случају да постоји организовани 

превоз деце – возач мора да носи маску, а деца треба да седе у сваком другом реду. 

Уколико је недовољан број места у возилу, транспорт организовати по временским 

интервалима. Неопходно је спроводити појачану хигијену и дезинфекцију возила. 

16. Уколико је могуће, обезбедити просторију која се може користити за изолацију 

особља или деце код којих се појаве симптоми болести дисајних путева.  

 

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промене 

епидемиолошке ситуације. 

 

 


