EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE OD ZARAZE VIRUSOM COVID-19
ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
Organizacija rada u OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk

OBVEZE RODITELJA/UČENIKA PRIJE DOLASKA U ŠKOLU
1. Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije
dolaska u školu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu
već se javljaju telefonom voditelju MŠ/PŠ ili ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku
obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Učenici viših razreda mogu
sami izmjeriti temperaturu.
2. Vrijednost izmjerene temperature prije polaska u školu roditelj/učenik je dužan upisati u
posebnu bilježnicu i pokazati je učitelju/spremaču na ulasku u školu.
3. Osigurati djetetu 1 paketić papirnatih maramica za nos i staviti ga u školsku torbu.
DOLAZAK UČENIKA I RODITELJA U ŠKOLU
1. Djeca u školu dolaze sama, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja na način kako
bi dolazili da nema epidemije.
2. Dijete u školu ne smije dovoditi roditelj koji ima simptome respiratorne bolesti (povišena
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja,
proljev, povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID19. Ako iste simptome ili mjeru samoizolacije ima dijete/učenik ili ako je zaraženo virusom
COVID-19 ne smije dolaziti u školu.
3. Roditelji/skrbnici koji dovode i odvode djecu u školu to čine na način da ne ulaze u školu,
osim ako je to neophodno zbog iznimno opravdanih razloga ili je roditelj učenika 1. razreda
ili je roditelj učenika s teškoćama u razvoju, već dolaze do ulaza u školsko dvorište pri čemu
zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu.
Roditelji i djeca iz istog kućanstva ne moraju držati distancu.
4. Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim
učenicima.
5. U školu učenici ulaze prema unaprijed utvrđenom rasporedu po razredima i samo u vrijeme
koje je utvrđeno za ulazak njihovog razreda. Ulazak učenika u školu i odlazak do razreda nadziru
dežurne spremačice i dežurni učitelji. Dijete se odmah nakon ulaska upućuje prema garderobi
gdje se preobuva i nakon toga odlazi u učionicu.
BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI
1. Djeca bi trebala što je više moguće održavati distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i
odraslih (preporučeno 1,5 m).
2. Tijekom boravka u školi učenik isključivo boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini
(razredu) i ne miješa se s djecom iz drugih odgojno-obrazovnih skupina.
3. Učenik prostoriju u kojoj boravi njegova odgojno-obrazovna skupina smije napustiti samo u

slučaju odlaska na toalet, pranje ruku ili izlaska u dvorište škole radi aktivnosti na otvorenom i
to isključivo na način da se ne miješa s djecom iz drugih razreda.
ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLI
1. Nastava se u školi organizira u jednoj smjeni.
2. Tijekom nastave učenici jedne obrazovne skupine ne miješaju se s učenicima druge
obrazovne skupine.
3. Nema kabinetske nastave. Svaki odjel dobiva svoju učionicu.
Razrednici će na satu razrednika dogovoriti dodatna zaduženja za dežurne učenike kako bi se
sačuvala imovina i moguća oštećenja svela na minimum.
4. Tijekom nastavnog procesa i školskih odmora učiteljice/učitelji cijelo vrijeme provode sa
učenicima u razrednom odjelu.
5. Učitelji/učiteljice predmetne nastave koji imaju nastavu u razrednoj nastavi u vrijeme
nastave obavezno nose maske.
6. Maske su obavezne za vrijeme boravka u školi za sve učenike predmetne nastave, kao i
njihove učitelje/učiteljice.
7. Škola će za svakog zaposlenika i učenika predmetne nastave osigurati po 2 komada
platnenih dvoslojnih maski.
8. Ulazak u kancelarije i zbornicu za nastavno osoblje i posjetitelje moguć je jedino u
iznimnim i neophodnim situacijama uz obvezu nošenja maski.
9. Prehrana učenika će se odvijati u učionicama. Marenda se dostavlja u učionice i sa
učenicima tijekom marende borave učitelji/učiteljice.
10. Iza nastave će se učionice dezinficirati, a za vrijeme nastave maksimalno provjetravati dok
vremenski uvjeti to dopuštaju.
11. Izleti, ekskurzije i priredbe odgađaju se za vrijeme trajanja pandemije te će u Kurikulum
i Godišnji plan i program rada škole biti uključeni po prestanku pandemije.
12.

Produženi boravak učenika odvijat će se sukladno Uputama HZJZ-a i Ministarstva.

13. Prijem prvašića biti će organiziran vani uz poštivanje epidemioloških mjera i uz prisustvo
jednog roditelja.
14. Podjela udžbenika i potpisivanje prijema udžbenika organizirat će se vani uz poštivanje
epidemioloških mjera.
POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU KOD DJETETA
1. Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna
temperatura – pod pazuhom 37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u
disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev,
povraćanje i bol u trbuhu) dijete/učenik ostaje kod kuće i javlja se najprije telefonom
izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju. O tome roditelj telefonom
mora obavijestiti školu.
2. Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, učitelj odmah

obavještava roditelje, koji u najkraćem mogućem roku trebaju doći po dijete. Do dolaska
roditelja dijete se izolira u prikladnoj prostoriji. Također, učitelj obavještava voditelja škole
odnosno ravnatelja.
3. Ravnatelj nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa
sumnjom na COVID-19 i svaku pojedinačnu infekciju koju roditelj ili djelatnik moraju
najhitnije prijaviti voditelju škole odnosno ravnatelju.
4. Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19,
razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa
znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.
5. Kad se kod djeteta/učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog
epidemiologa. Za sve osobe kod koji se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom
osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije.
ODLAZAK IZ ŠKOLE
1. Odlazak učenika iz škole odvija se na način da ne dolazi do kontakta između djece različitih
razreda.
2. Nakon preobuvanja, djeca se bez zadržavanja upućuju prema izlasku iz škole.
3. Izlazak učenika iz škole nadgleda učitelj koji s njima održava zadnji školski sat, te vodi brigu
o održavanju distance i pridržavanju svih ostalih mjera kod izlaska učenika iz škole.
PRIJEVOZ UČENIKA
1. Učenici koji na nastavu dolaze organiziranim prijevozom dužni su se u autobusu pridržavati
mjera propisanih za javni prijevoz.
RAVNATELJ
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