
EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA DJELATNIKE TIJEKOM NASTAVNE GODINE 2021./2022.  

Ove epidemiološke mjere vrijede za djelatnike Osnovne škole „Slatine“ za vrijeme nastave u školi od 

1. rujna 2021. godine. Mjere su izrađene prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i  

Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

PRIJE DOLASKA NA POSAO U ŠKOLU 

Djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad devet mjeseci obvezno mjere 

tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne 

dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine. S 

povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne 

bolesti nije dopušteno raditi, brinuti se o djeci niti dolaziti u prostor Škole. Djelatnici s povišenom 

tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta. 

DOLAZAK I BORAVAK DJELATNIKA U ŠKOLI  

Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju 

(ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo 

osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu 

braću/sestre, djecu/učenike, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove).  

Na ulazima su postavljene dezbarijere za obuću, a nakon ulaska potrebno je odmah oprati i/ili 

dezinficirati ruke. Obvezno je nošenje maske prilikom prolaska hodnikom, holom, drugim zajedničkim 

prostorijama, kod boravka u zbornici kada je u njoj prisutno više djelatnika, kod međusobne 

komunikacije djelatnika, komunikacije djelatnika s drugim odraslim osobama i učenicima. 

Potrebno je održavanje socijalne distance od 1,5m do 2m prema svim djelatnicima, učenicima, 

roditeljima i drugim osobama koje dolaze u školu. 

Dopušteno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice na način da se 

kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju moguću mjeru. Na roditeljskim 

sastancima i individualnim informacijama svi roditelji i djelatnici Škole moraju nositi maske i održavati 

fizički razmak po mogućnosti dva metra. Preporučeno je da tijekom roditeljskih sastanaka i 

individualnih informacija prozori budu otvoreni. 

Dopušteno je miješanje učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina koji su slične dobi i uobičajeno 

provode školske i izvanškolske aktivnosti zajedno s drugim učenicima i učiteljima (tijekom izvođenja 

dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti) na način da je prilikom miješanja razrednih 

odjela obvezno držati najveći mogući razmak, kao i nošenje maske, osim za učenike od 1. do 4. 

razreda te prilikom sportskih aktivnosti. 

Maske su obvezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti platnene maske, osim pod točkom 1.): 

1. medicinske maske i viziri su potrebni učiteljima samo ako učenik razvije znakove bolesti tijekom 

boravka u školi, dok je oboljelom učeniku potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno 

stanje učenika omogućuje nošenje maske). U tom slučaju se to dijete izolira u zasebnoj prostoriji dok 

po njega ne dođe roditelj/staratelj, a učitelj koji nadzire učenika treba koristiti vizir, masku i 

jednokratnu pregaču. Nakon odlaska djeteta iz škole, dezinficira se prostorija, zaštitna oprema se 

zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom i sapunom ili dezinficiraju, no prednost se 

daje pranju ruku.  

2. prilikom komunikacije djelatnika u zbornici i drugom odgovarajućem prostoru licem u lice, 



3. za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan, 

4. za pomoćnike u nastavi, 

5. učenicima od 5. razreda nadalje, učiteljima predmetne nastave te stručnim suradnicima, ako je 

razmak u učionicama između svih osoba (učenika, učitelja i dr.) manji od 1,5 m, 

6. učenicima od 5. razreda nadalje, učiteljima predmetne nastave, stručnim suradnicima kada dolazi 

do miješanja učenika različitih razrednih odjela (osim na sportskim aktivnostima), 

7. učiteljima ostalih predmeta u razrednoj nastavi, 

8. učiteljima i svim drugim djelatnicima škole prilikom prolaska hodnikom i sl., 

9. učiteljima predmetne nastave te stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u vrijeme 

kontakata s odraslim osobama. 

Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do 

težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.  

Učenici do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred) ne nose zaštitne maske. 

Izuzet od obveze nošenja maske u školi može biti samo učenik/djelatnik čije zdravstveno stanje to 

onemogućuje; navedeno utvrđuje nadležni školski liječnik za učenika ili obiteljski liječnik za 

djelatnika. 

*U slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog ustanove i suglasnost 

osnivača, može odlučiti da za pojedinu školu učenici ne moraju nositi maske te da nastavnici u 

učionici ne trebaju nositi masku iako je razmak manji od navedenog, kao i obvezu nošenja maski čak i 

prilikom navedenih razmaka u učionici u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije. 

Učenici razredne nastave će boraviti u svojim učionicama, dok će učenici predmetne nastave 

mijenjati učionice prema zahtjevima nastavnog procesa. Za lijepog vremena, potiče se održavanje 

nastave na otvorenom (školsko dvorište). Posebno se preporučuje da učenici izađu na otvoreno 

tijekom velikog odmora, kad god to vremenske prilike dopuštaju. Za to vrijeme potrebno je provjetriti 

učionice. 

Odmori se organiziraju u različito vrijeme za razrednu i predmetnu nastavu. Učenici razredne nastave 

će imati veliki odmor nakon drugog školskog sata, a učenici predmetne nastave nakon trećeg 

školskog sata. 

U ovoj školskoj godini će se provoditi izvanučionična nastava sukladno preporukama HZJZ-a. 

 

Svi učitelji, stručni suradnici i ostali djelatnici su se dužni upoznati i pridržavati ovih mjera, kao i mjera 

propisanih u dokumentu za učenike i roditelje te uputa o organizaciji rada škole. 


