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EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022. TIJEKOM TRAJANJA 

EPIDEMIJE COVID-19 VIRUSA 

 

Ove epidemiološke mjere vrijede za školsku godinu 2021./2022. tijekom trajanja epidemije COVID-

19. Mjere su izrađene prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad 

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Hrvatskoga zavoda za 

javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja te dokumentu MZO-a  Modeli i preporuke za rad 

u uvjetima povezanima s COVID-19, pedagoška/školska godina 2021./2022. 

U svim školskim prostorima važno je provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze uz 

pojačanu osobnu higijenu, dezinfekciju i poštivanje fizičkoga razmaka.  

 

OBVEZE PRIJE DOLASKA U ŠKOLU 

Svi djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad devet mjeseci obvezni su 

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

temperature ne dolaze na posao, već se javljaju  telefonom ravnateljici i izabranom liječniku 

obiteljske medicine. S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim 

simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u ustanovu. Svi 

djelatnici u školu sa sobom moraju ponijeti masku za lice. 

Roditelji su dužni povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu te svaki put prilikom znakova 

koji mogu upućivati na povišenu temperaturu poput malaksalosti, umora, gubitka apetita, 

neuobičajene pospanosti, crvenila ili bljedila u licu, „staklastih“ ili suznih očiju, glavobolje i 

trbuhobolje te znakova respiratorne bolesti (kašalj, curenje nosa, grlobolja, bol u uhu). U slučaju 

povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju razredniku ili 

ravnateljici i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju 

djeteta.  

Roditeljima se preporuča da djeci osiguraju marendu i bočicu vode za školu. Učenici od V. do VIII. 

razreda sa sobom u školu trebaju ponijeti masku za lice. U javnom prijevozu učenici se trebaju 

pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz (nošenje maske u javnom prijevozu i održavanje fizičke 

distance). 

 

ULAZ/IZLAZ U USTANOVU 

Evidenciju ulazaka i izlazaka u školske zgrade za zaposlenike i neovlaštene osobe obavljaju dežurni 

djelatnici, a evidencija za učenike obavlja se u razredu. Pri ulasku i izlasku u školske zgrade, kao i pri 

kretanju školskim prostorima, potrebno je održavati razmak najmanje od 1,5 metar u odnosu na 

druge osobe.  

Zabranjen je ulaz u ustanovu osobama koje su bolesne ili su u samoizolaciji. U unutarnje i vanjske 

prostore ustanove ne mogu ulaziti osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne 



simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama 

pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19, a osobito ako su u 

samoizolaciji. Slijedom navedenoga, bolesni: 

-  roditelji ne smiju dovoditi, niti odvoditi djecu iz ustanova 

 - zaposlenici ne smiju dolaziti na posao  

- djeca i učenici ne smiju ulaziti u ustanovu i sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu. 

 

U školsku zgradu neovlaštenom osoblju, koje uključuje roditelje/skrbnike, neupisanu 

braću/sestre/djecu i drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove,  dozvoljen je ulazak samo ako za 

to postoji potreba (poput roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora i sl.) i obvezno je nošenje 

zaštitne maske za lice.  

Obvezna je dezinfekcija ruku i poplata obuće na ulazu u školske zgrade.  

Prije početka nastave na ulazima u školske zgrade nalazit će se dežurni učitelji. Ne zadržavajući se u 

školskome dvorištu svi učenici odmah po dolasku u školu i poštujući razmak trebaju ući u školsku 

zgradu i otići u svoju učionicu. Učenici od 5. do 8. razreda trebaju nositi maske u unutrašnjim 

školskim prostorima.   

Za ulazak u Malu školu koristit će se dva ulaza: 

 učenici 3. a, 3. b, 4. a, 4. b i 4. c koristit će ulaz na katu, preko tarace koja se nalazi na vrhu 

stepenica na kraju školske zgrade 

 učenici 1. a, 1. b., 1. c., 2. a, 2. b, 2. c i 3. c koristit će glavni ulaz. 

Za ulazak u Veliku školu također će se koristit dva ulaza: 

 učenici 5. b, 5. c, 6. a i 7. c, čije su učionice u prizemlju, ulazit će na sporedni ulaz 

 učenici 5. a, 6. b, 6. c, 7. b, 8. b i 8. c, čije su učionice na katu, ulazit će na glavni ulaz. 

Učionice 7. a i 8. a bit će ispod Vrtića, inače u učionicama Glazbene kulture i  Povijesti, te ti odjeli 

imaju zasebni ulaz. 

Učenici ne smiju napuštati prostore škole (prostorom se smatra i dvorište) prije završetka nastavnoga 

dana.  

U školu je iznimno dozvoljen ulazak samo jednom roditelju u pratnji učenika 1. razreda i učenika 

uključenih u produženi boravak te roditelju djetetu s teškoćama u razvoju koji nema osiguranu 

podršku pomoćnika u nastavi i ne može samostalno ući u školu. Roditelj koji ulazi u školu obvezan je 

držati razmak od 1,5 metra u odnosu na druge i u školu obvezno ulazi s maskom. 

Učenike koji dolaze u pratnji roditelja preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku zaduženi učitelj ispred 

ulaza u školsku zgradu. Roditelji i djeca iz istog kućanstva ne moraju držati distancu. 

 

PROSTORNI UVJETI I ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD:  

 potrebno je smanjiti međusobni kontakt učenika različitih razrednih odjela koliko god je to 

moguće  



 dopušteno je miješanje djece i učenika različitih razrednih odjela koji su slične dobi tijekom 

izvođenja izborne nastave, dodatne i dopunske nastave, programa produženoga boravka, 

programa produženoga stručnog postupka te izvannastavni aktivnosti pazeći da se drži  što je 

moguće veći razmak 

 u učionicama stolovi i klupe trebaju biti postavljeni tako da učenici sjede jedan iza drugoga ili 

jedan pored drugoga uz najveći mogući razmak između stolova.  

 prostorije se trebaju redovito provjetravati, a kad je lijepo vrijeme preporučuje se ostaviti 

otvorene prozore tijekom odgojno-obrazovnoga rada  

 odgojno-obrazovni rad moguće je izvoditi i na otvorenom (dvorištu, igralištu), ali 

izbjegavajući kontakte učenika različitih razrednih odjela  

 učenici razrednoga odjela pohađaju nastavu u jednoj učionici, izuzev nastave TZK-a i 

Informatike 

 potrebno je izbjegavati dijeljenje pribora među učenicima  

 nema školskoga zvona 

 prolazak učenika zajedničkim prostorijama potrebno je skratiti na minimum te ih upozoravati 

da prilikom prolaska nepotrebno ne dodiruju površine ili predmete.  

 treba izbjegavati ulazak drugih osoba u učionice dok su učenici u njima (primjerice zbog 

čišćenja, popravka i sl.) 

 učenike treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice  

 za vrijeme velikoga odmora učenici razredne nastave u pratnji učitelja kojega su imali 2. sat, a 

učenici predmetne nastave u pratnji učitelja kojega su imali 3. sat, izlaze vani na dogovorena 

mjesta i ti učitelji su s njima tijekom cijeloga odmora.  

 izlazak izvan prostora ustanove (prostorom se smatraju i dvorište i igralište) tijekom odgojno-

obrazovnoga rada  zabranjen je 

 za učenike kojima je utvrđeno da pripadaju u skupinu izrazito vulnerabilne djece i koji o 

tome imaju potvrdu liječnika obiteljske i školske medicine, kao i za učenike u samoizolaciji 

ili učenike oboljele od virusa COVID-19 koji nemaju izražene simptome ili nisu u bolnici 

organizirat će se nastava na daljinu. 

 

MASKE ZA LICE 

Maske su obvezne za:  

 za učitelje i djelatnike koji nisu cijepljeni  

 za roditelje/skrbnike i druge neovlaštene osobe  

 za učenike od 5. do 8. razreda, osim ako liječnik primarne zdravstvene zaštite nije propisao da 

učenik/ca ne nosi masku zbog zdravstvenih razloga. 

Učenici od I. do IV. razreda i učenici Škole s posebnim programom ne nose zaštitne maske. Masku 

mogu nositi oni učenici koji su u skupini izrazito vulnerabilnih osoba i kojima je nošenje maske 

preporučio liječnik. 

 

  



IZRAZITO VULNERABILNE OSOBE 

Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i dijete/učenik) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito 

vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu 

epidemiološku situaciju. 

Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim posebnim 

mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod 

izostanaka duljih od mjesec dana liječnik školske medicine). 

U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi masku 

kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere. Popis izrazito vulnerabilnih skupina bolesti i 

zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u školi sukladan je pravilima liječničke struke. 

Roditelji koji smatraju da njihovo dijete pripada skupini izrazito vulnerabilne djece i da zbog toga ne 

može pohađati nastavu u školi dužni su o tome pribaviti liječničku potvrdu nadležnog liječnika 

obiteljske medicine i dostaviti je u školu. Za takve učenike organizirat će se nastava na daljinu.  

 

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19 

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:  

• povišena tjelesna temperatura (pod pazuhom > 37,2)  

• simptomi respiratorne bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja  

• poremećaj osjeta njuha i okusa  

• gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje djece).  

Djeca/učenici sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim 

kontaktom također ne dolaze u ustanovu. 

Ako učenici razviju simptome COVID-19 u školi, učitelji odmah obavještavaju ravnateljicu i 

roditelje/staratelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete.  

Ako djelatnik razvije simptome, odmah obavještava ravnateljicu i napušta ustanovu. Djelatnik je 

odmah po napuštanju škole dužan javiti se telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji 

odlučuje o testiranju.  

Svaku potvrđenu infekciju COVID-19 djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu žurno javiti 

ravnateljici. 

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. Kada se kod učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-

19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi 

da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče 

mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji. 

 

RAVNATELJICA:  

Zrinka Capor, prof. 


