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Čakovec, 16. ožujka 2020. 

 

RODITELJIMA - KORISNICIMA USLUGE 

 

PREDMET: Provedba specifičnih mjera zaštite vezanih uz koronavirus 

(COVID-19) 

 

Poštovani, 

temeljem trenutne situacije vezane uz koronavirus (COVID-19), Dječji vrtić ˝Loptica" 

privremeno se zatvara i prestaje s radom po redovnom planu i programu od 16. ožujka 

do daljnjega. 

 

Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Dječji vrtić "Loptica" privatnog osnivača kao 

odgovorna osoba želi smanjiti rizik širenja zaraze virusom COVID-19 na području svog rada i 

djelovanja, a sve po preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Predsjednika 

Vlade RH od dana 16. Ožujka 2020. Godine. 

S obzirom da je u javnom prostoru nažalost veliki broj neprovjerenih informacija, apeliramo 

na korisnike i pozivamo da prate objave nadležnih tijela te da se pridržavaju svih aktualnih 

preporuka i uputa, ponašaju društveno odgovorno, što manje koriste javne prostore, suzdrže se 

od nepotrebnih putovanja i održavaju osobnu higijenu. 

Dječji vrtić "Loptica" osigurat će NUŽNI SMJEŠTAJ u smjeru čuvališta za djecu korisnika 

koji nemaju osiguranu adekvatnu skrb djece predškolske dobi. Kako bi ostvario pravo na 

nužni smještaj korisnik je dužan najaviti u svom matičnom odjelu dolazak djeteta za naredni 

dan te prilikom dolaska djeteta donijeti pismenu potvrdu radnog vremena poslodavca s 

potpisom i pečatom odgovorne osobe OBA roditelja i SVIH članova kućanstva, istu 

odluku Ustanova će proslijediti nadležnim tijelima zaduženima za kontrolu. 

Uz potvrde svih članova kućanstva roditelji korisnici mogu djecu NA SVOJU 

ODGOVORNOST ostaviti dežurnoj osobi u Područnom odjelu "Medo" u Orehovici na adresi 

Ljudevita Gaja 10 u vremenskom periodu od 7 – 15 sati. 

Apeliramo na roditelje korisnike da ako je ikako moguće djecu ostave kod kuće, kako bi 

odgovornim ponašanjem i postupanjem svih nas spriječili širenje epidemije!   
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 Molimo vas da pratite web stranicu Dječjeg vrtića "Loptica" za daljnje informacije, a za sve 

detalje možete kontaktirati: 

• Ravnateljicu Dječjeg vrtića ''Loptica'' Čakovec, Mirjanu Botić 099/371-3980 

• Zdravstvenu voditeljicu Dječjeg vrtića ''Loptica'' Čakovec, Jasminu Ignac 040/635-296 

 

S poštovanjem, 

 

Osnivač: 

 

 

 

 

 

Ljubica Grašić 
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