
Za dječji vrtić Srednjaci, u suradnji sa tvrtkom 
Saponia d.d. izrađeni su planovi čišćenja i 
dezinfekcije. 
 
Planovi: 

 Osiguravaju sustavan pristup problematici 
čišćenja i održavanja higijene u objektima za 
predškolski odgoj 

 Osiguravaju vrhunsku higijensku zaštitu 
djece i djelatnika kroz praćenje i provedbu 
propisanih aktivnosti 

 Organizirani i propisani postupci provedbe 
čišćenja u svim djelatnim zonama dječjeg 
vrtića 

 Osiguravaju podršku pri provedbi HACCP-a 
 

Djeca predškolskog uzrasta znanje o higijenskim 

mjerama koje koristimo, u cilju sprečavanja širenja 

bolesti, usvajaju od roditelja i odgojitelja kroz 

postepen zdravstveno odgojni rad. 

 

Ruke obvezno treba prati: 

 Prije jela 

 Prije i poslije toaleta 

 Poslije rukovanja s bolesnom osobom 

 Poslije vožnje javnim prijevozom 

 Poslije boravka na zraku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo na suradnji i 

povjerenju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJERE ZA OSIGURANJE 
HIGIJENE 

u Dječjem vrtiću 
„Srednjaci“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, HIGIJENE I 
PRAVILNE PREHRANE U DJEČJEM VRTIĆU 
(sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 
naobrazbi i Godišnjem planu i programu rada dječjeg 
vrtića) 
  
1. Mjere zdravstvene zaštite 
 

 Sistematski pregled, liječnička svjedodžba 
        (nadležni pedijatar) 
 Provjera dokumentacije o cjepljenju i 
        eventualnim posebnim potrebama –  
        upućivanje 
 Liječnička potvrda za djecu koja su zbog 
         bolesti izbivala iz vrtića  

 
Mjere prevencije zaštite od zaraznih bolesti, kao i 
higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim 
bolestima u dječjem vrtiću 
 

 Praćenje zdravstvenog stanja djece koja 
         pohađaju vrtić, odnosno pobol i razloge 
         izostajanja 
 Trijaža i upućivanje djece na liječnički 
         pregled kod odgovarajuće indikacije 
 Poduka djece osobnoj higijeni – pranje ruku 
 Nadzor nad korištenjem sanitarnog čvora 
 

Protuepidemijske mjere 
 

 Praćenje dnevnog pobola i u slučaju 
        grupiranja po pojedinim bolestima  
        izvještavanje pojedine nadležne higijensko- 
       epidemiološke službe 
 

2. Mjere za osiguranje higijene u vrtiću obuhvaćaju: 

 Ispunjavanje uvjeta smještaja 

 Ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane 

 Mjere prevencije od zaraznih bolesti tijekom 

zajedničkog boravka 

 Mjere vezane za svakodnevne aktivnosti u 

vrtiću 

 Održavanje higijene i nadzor nad higijenskim 

stanjem 

 Mjere za zaštitu od zaraznih bolesti kao i 

higijensko- epidemiološki nadzor nad 

zaraznim bolestima u vrtiću 

 Protuepidemijske mjere 

 Mjere na izletu u prirodi 

 Zdravstveni odgoj djece 

 Ostale mjere 

 

 

Pravilno čišćenje i održavanje higijene u vrtiću 
značajno doprinosi smanjivanju potencijalnog rizika 

od infekcija izazvanih virusima, bakterijama i 
plijesnima za djecu i radnike koji borave u takvoj 

ustanovi. 

 

 

 

 

      

       U dječjem vrtiću trebaju biti ispunjeni sljedeći 
       uvjeti za boravak djece: 
 

 Prostori ustanove moraju biti čisti 

 Obvezna je svakodnevna dezinfekcija 

sanitarnog čvora i stolova za blagovanje 

 Obvezno je redoviti provjetravanje 

prostorija 

 Potrebno je redovito pranje i mijenjanje 

posteljine 

 Obvezno je osigurati zdravstveno ispravnu 

čistu vodu 

 Igračke i drugi predmeti opće uporabe 

moraju ispunjavati uvjete u pogledu 

zdravstvene ispravnosti predmeta opće 

upotrebe 

 Treba osigurati dovoljnu količinu sredstava 

za opću higijenu djece 

 U objektu i oko njega treba provoditi mjere 

dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije 

 Posebnu pozornost potrebno je obratiti na 

održavanje i čistoću okoliša vrtića 

         
         Ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane 
 

 Propisi o zdravstvenoj ispravnosti i nadzoru  
      nad namirnicama i predmetima opće  
      uporabe (Higijenski minimum, HACCP, ZZJZ- 
      dr. A. Štampar, sanitarne inspekcije) 

 


