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Za  
Roditelje ili zakonske staratelje 
 

 

 Obavještenje dala 
Helena Justa 

Soba 411 

Tel. 0421 361-12604 
Fax 0421 496-12604 

E-Mail:  
helena.justa@ 
kinder.bremen.de 
 
Moj znak 
(molim kod odgovora navesti) 
30-1 

Bremen, 18.06.2021 

 
 

Dame i gospodo,  

dragi roditelji ili zakonski staratelji,   

 

 

Od 01. juna/ lipnja 2021 ograničenja u vezi s pandemijom u vrtićima su ublažena – 

primjenjuje se osnovna razina takozvanog plana razine reakcija protiv širenja Corone. 

Ponovno su mogući svakodnevni rad vrtića, ponude podrške, ali i posebne aktivnosti poput 

posjeta predškolskoj djeci u osnovnoj školi (Grundschule), malih proslava i oproštajnih 

rituala, izleta itd.  

 

Od ponedjeljka, 21. juna/ lipnja 2021 slijede daljnja ublažavanja:  

 

Nema više dužnosti nositi maske u vrtićima 

Radnici vrtića više ne moraju nositi maske u vrtićima – ali to smiju raditi dobrovoljno. Potreba 

nosšenja maske za djecu ukinuta je nekoliko tjedana. Posjetitelji stariji od 10 godina – 

uključujući roditelje/ skrbnike – i dalje moraju nositi maske u unutrašnjosti.  

 

Prijelaz iz vrtića u osnovnu školu 

Prijelaz iz vrtića u osnovnu školu poseban je događaj za vaše dijete. Djeca iz vrtića mogu 

ponovo posjetiti osnovne škole sa svojim odgajateljima, mogu razgledati učionice a također 

mogu susreti školarce i učitelje na otvorenom. To mogu raditi djeca iz vrtića iznimno čak i 

bez trenutnog testa na školskom terenu.  
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Djeci je dopušteno biti zajedno na vanjskim prostorima 

Dok je u unutrašnjosti samo 60 djece dozvoljeno biti skupa, sva djeca mogu istodobno izaći 

van. Međutim odrasli se također moraju držati podalje jedni od drugih na otvorenom.  

 

I dalje su mogući brzi-testovi za djecu iz vrtića 

Unatoč vrlo malom broju infekcija, neke mjere opreza i dalje su korisne. Vrtići stoga će vam i 

dalje nuditi laičke testove za dobrovoljno testiranje vašeg djeteta/ vaše djece.  

 

 

Srdačan pozdrav 

U ime  

 

 

 

 

 

Thomas Jablonski 

Voditelj odjela za rani odgoj i obrazovanje, unapređenje djece i razvoj stručne radne snage 

 

 

 

 

 

 


