
OŠ FRA KAJE ADŽIĆA 
ŠKOLSKA 2, PLETERNICA 

*u skladu sa Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i 
srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. 

 

PROTOKOL  O  EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA ZAŠTITE 

za učenike, roditelje i djelatnike škole* 

 

Ove epidemiološke mjere vrijede od 01. rujna 2020. godine. 

 
I. 

OBVEZE RODITELJA 
 

1. Svaki dan prije dolaska u školu potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu 

(u daljnjem tekstu učeniku).  

2. Za učenike od 1.do 4. razred te za učenike sa teškoćama u razvoju (koji savladavaju 

primjereni program obrazovanja) vrijednost temperature potrebno je upisati u 

posebnu bilježnicu/informativku kako bi razrednik/učitelji imali uvid u vrijednost 

temperature učenika. Učenici starije dobi (od 5. do 8. razreda) mogu sami izmjeriti 

temperaturu te vrijednost temperature ne moraju posebno evidentirati.  

3. U slučaju povišene tjelesne temperature učenika i/ili pojave drugih simptoma zarazne 

bolesti (kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj njuha i okusa, grlobolja, proljev, 

povraćanje) roditelj/skrbnik ne šalje učenika u školu.  

4. O pojavi simptoma bolesti roditelj/skrbnik obavezno obavještava razrednika te se 

javlja liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.  

5. Učenike koji dolaze u pratnji roditelja/skrbnika u školu u pravilu dovodi i odvodi jedan 

roditelj/skrbnik prema utvrđenom školskom rasporedu.  

6. Roditelji/skrbnici ne ulaze u školu osim u krajnjoj nuždi (dovoz/odvoz učenika s 

teškoćama, sastanak sa stručnom službom, razrednikom i sl.)  

7. Za situacije u kojima je ulazak roditelja u školu nužan vrijedi pridržavanje slijedećih 

epidemioloških mjera: nošenje zaštitne maske, dezinfekcija ruku, izbjegavanje 

zadržavanja i kontakta sa ostalim djelatnicima/učenicima, pridržavanje fizičkog 

razmaka od 1,5 do 2m u odnosu na druge. 

8. Svaki ulazak roditelja/skrbnika evidentira se na ulazu u školu. 

9. Roditelj/skrbnik ne dolazi u pratnji učenika niti u prostor škole u slučaju pojave 

simptoma zarazne bolesti/ izrečene mjere samoizolacije/saznanja o zarazi sa 

Covid-19. Ukoliko je učenik bio u kontaktu s takvom osobom on također mora ostati 

kod kuće. 

10. Zadržavanje i grupiranje roditelja na ulazu u školu nije dozvoljeno.  
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II. 
OBVEZE UČENIKA 

 
1. Učenici sami ulaze u zgradu škole prema dogovorenom rasporedu. 

2. Na ulazu u školu učenici dezinficiraju ruke te odlaze do svoje učionice 

pridržavajući se pravila socijalnog distanciranja.  

3. Prije početka nastave obavezno je pranje ruku sapunom i vodom ili dezinficijensom u 

učionici.  

4. Učenici, primjereno svojoj razvojnoj dobi, se pridržavaju slijedećih mjera: 

a. Redovito i pravilno pranje ruku (prije ulaska u svoju učionicu, prije i nakon 

konzumiranja hrane, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana) 

b. Držanje fizičkog razmaka od ostalih učenika, učitelja i ostalih zaposlenika 

c. Izbjegavanje dodirivanja usta, nosa, očiju i lica 

d. Prilikom kašljanja/kihanja prekriti nos/usta laktom ili papirnatom maramicom 

koju poslije treba odbaciti u koš za otpad te oprati ruke 

e. Izbjegavati dijeljenje  pribora za jelo, osobnih stvari i školskog pribora s 

drugim učenicima 

5. Podjela obroka, korištenje toaleta i odmori organizirani su prema unaprijed 

dogovorenom rasporedu te prostornim mogućnostima škole prilikom čega je 

obavezno pridržavanje  propisanih epidemioloških mjera 

6. Učenici do četvrtog razreda i učenici s teškoćama u razvoju nisu obvezni nositi 

zaštitne maske tijekom održavanja nastave.  

7. Učenicima od 5. do 8. razreda obvezno je nošenje zaštitnih maski. 

8. Odlazak učenika iz škole odvija se prema utvrđenom rasporedu uz poštivanje fizičkog 

razmaka i izbjegavanje zadržavanja i grupiranja učenika u prostoru škole. 

 
 
 

III. 
OBVEZE DJELATNIKA ŠKOLE 

 
1. Svi djelatnici škole obvezni su mjeriti tjelesnu temperaturu prilikom dolaska na 

posao i o tome će se svakodnevno voditi evidencija.  

2. Svaki zaposlenik škole prilikom ulaza u školu dužan je dezinficirati ruke na za to 

predviđenom mjestu.  

3. Učitelji redovito provjetravaju učionicu pod svakim odmorom te barem 5 minuta 

tijekom sata. Ako postoje prozori na kip na vrhu prozora isti stalno trebaju biti 

otvoreni. 
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4. Dezinfekcija prostora škole i učionica provodi se redovito prije početka nastave, 

prilikom izmjene smjena, na kraju nastave te tijekom nastave (sanitarni čvor, hodnici i 

dr.) 

5. Zaštitne maske obvezne su za sve djelatnike u slijedećim situacijama: 

a. kod komunikacije djelatnika 

b. za pomoćnike u nastavi 

c. učiteljima predmete nastave/nastavnicima i stručnim suradnicima tijekom 

održavanja nastave 

d. učiteljima ostalih predmeta u razrednoj nastavi tijekom održavanja nastave 

e. djelatnicima škole kod prolaska hodnikom te u vrijeme kontakta sa drugim 

osobama u školi  

 

IV. 
POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE ZA ZARAZU 

 
1. Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati 

roditelja/skrbnika te učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja.  

2. Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu. 

3. Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku: 

o svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili 

djece/učenika sa sumnjom iz iste sobe/učionice/hodnika i sl.) 

o svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno 

roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove. 

4. Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, 

razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se 

kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika. 

5. Kada se kod djeteta/učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se 

sukladno odluci nadležnog epidemiologa. 

 

 

 

 

 

U Pleternici, 01.rujna 2020. 

RAVNATELJ: 

Hrvoje Galić, prof. 

__________________ 




