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Поштовани,

Након информације да епидемиолози планирају у наредном периоду отварање вртића
(предшколских установа) у Србији на адресу нашег синдиката стигло је много порука 
запослених.

Оно што чланове Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања 
Србије брине је:

- вртићи се отварају за сву децу или само за родитеље који се враћају на посао?

-  чији задатак ће бити да направи листу приоритета?

- ко ће имати радну обавезу, сви запослени или ће ризичне категорије наставити рад 
од куће (потребно је да нагласимо да већи број запослених, техничко и медицинско 
особље, ангажовано за рад у ковид болницама и да ће након тога бити потребан 
боравак у карантину од 28 дана)?

- квадратура која ће бити предвиђена по детету (обзиром да је просторна дистанца 
пресудна за ширење заразе) односно број присутне деце за рад у малим групама 2-3 
детета унутра, а максимално 5 на отвореном у оквиру исте групе (донети јасне 
нормативе у складу са епидемиолошком ситуацијом у којој се налазимо)?

-како ће деца реаговати на обавезност ношења маски? Да ли ће их и деца носити?Како
у узрасту од 6 месеци до 3 године одржати социјалну дистанцу у току процеса рада?
(консултовати психолошко-педагошку службу)

- како редуковати игровна средства и материјале ( са циљем могућности чешће 
дезинфекције истих), колико пута  дезинфиковати просторе и материјале, када са 
децом прати руке (након сваке активности, након извесног временског интервала…)?

-који објекти ће бити отворени..( сви или они са највећим капацитетима)?
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- да ли ће бити обезбеђенa средства за заштиту и хигијену у повећаном обиму обзиром
да су неке предшколске установе имале проблема са истим пре одлуке о затварању?

Посебно желимо да нагласимо  да  забринутост запослених повећава досадашњи 
однос тј. непоштовање Закона у погледу норматива броја деце и потребног простора 
(грађевинског капацитета), недостатак хигијенских средстава, не поштовање мера од 
стране родитеља и надлежних здраствених установа (запослени су много пута до сада 
наглашавали потребу провере потврда да је дете здраво и може да борави у колективу
,да се преиспита одлука о укидању превентивних  брисева).

Као пример запослени наводе искуство из јануара месеца ове године када је дошло до
обољевања деце и запослених изазвано, тада актуелним, вирусом што показује 
статистика долазности деце. У школама је продужен распуст, а предшколаске установе
(изузетак Војводина) наставиле са радом.

Од свог ресорног министарства очекујемо јасно дефинисане обавезујуће мере и 
процедуре за рад најкасније седам дана пре почетка рада да би се установе 
припремиле  и информисали родитељи.

Наш синдикат као и увек је спреман за свики облик срадње и подршке у оквиру 
активности министарства које за продукт имају побољшање услова рада са децом свих
запослених.

Срдачно,                                             

 


