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Hrvatski zavod za javno zdravstvo na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike
Hrvatske dana 03. ožujka 2022. daje
PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE NASTAVE NA VISOKIM UČILIŠTIMA U
RAZDOBLJU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZ PRIMJENU
PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE
2021./2022.
Uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju i značajke Omicron varijante virusa SARS-CoV2, osim dolje navedenih osnovnih epidemioloških mjera, UKIDAJU SE SVE MJERE I
PREPORUKE za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID19 (predavanja, seminari, vježbi, ispita, konzultacija) na visokim učilištima (sveučilištima,
veleučilištima i visokim školama). To znači da se visokoškolska nastava izvodi prema akreditiranome
studijskom programu na klasičan, kontaktan način, kao nastava uživo, uz prisutnost nastavnika i
studenta na visokom učilištu, odnosno u drugim ustanovama i okružjima (gdje se izvodi praktična
nastava), kad je tako predviđeno silabom, izvedbenim nastavnim planom ili informacijskim paketom.
Osnovne epidemiološke mjere koje ostaju na snazi su:
1. Svakodnevno primjereno čišćenje prostorija (kao prije pandemije).
2. Redovito
i
pravilno
pranje
ruku
https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf.
3. Prostor (amfiteatar, dvorana, predavaonica) u kojem se boravi (održava nastava, ispiti i sl.)
treba biti što veći i obvezno ga je provjetravati više puta dnevno. Kad je lijepo vrijeme,
preporučuje se ostaviti otvorene prozore tijekom nastave (predavanja, seminara, vježbi).
Također, preporuča se i provjetravati i nekoliko puta tijekom akademskog sata, ako to
vremenske prilike dopuštaju. Klimatizacijski i ventilacijski uređaji mogu se koristiti na način
da su redovito i odgovarajuće održavani.
4. Nošenje maski tijekom boravka u prostorijama visokih učilišta.
Ove preporuke ne isključuju provedbu drugih preporuka u skladu s aktualnom i promijenjenom
epidemiološkom situacijom te mjerama i uputama Stožera civilne zaštite RH i/ili lokalnoga stožera
civilne zaštite. Za dodatna objašnjenja, a u svrhu izrade specifičnih smjernica, preporučuje se
konzultirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao vodeću javnozdravstvenu ustanovu u Republici
Hrvatskoj.
Tko ne treba nositi masku? Izuzeće od obveze nošenja maske:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-odobveze-no%C5%A1enja-maske.pdf
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