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UPUTE ZA RODITELJE 

    Oprema 

• Djecu i učenike treba poučiti da, koliko je to moguće i primjereno dobi, ne dijele svoj 
pribor i stvari s drugom djecom/učenicima. 

Ulazak roditelja u školu (1. razred osnovne škole) kao i roditelja djece s teškoćama 
u razvoju 
U školu učenici dolaze i odlaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, ovisno o odluci 
roditelja, kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije. Kada dovodi i odvodi dijete, roditelj ili 
druga osoba u pratnji djeteta može ući iznimno u školu ukoliko se radi o učeniku 1. 
razreda osnovne škole (u skladu s odlukom ravnatelja npr. prvog dana škole) ili o učeniku s 
teškoćama u razvoju.  

Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu 
te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se 
javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke 
o testiranju i liječenju djeteta. Učenici starije dobi sami mjere temperaturu. Učenici viših 
razreda mogu samostalno mjeriti tjelesnu temperaturu. 
Učenicima od 1. do 4. razreda OŠ, kao i učenicima s teškoćama u 
razvoju koji svladavaju posebne programe svaki dan prije odlaska u ustanovu roditelj u 
djetetovu bilježnicu upiuje vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Bilježnicu 
roditelj/dijete donosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj/učitelj svakodnevno provjerava. 
Postupanje u slučaju sumnje na zarazu 
Kod pojave navedenih znakova bolesti dijete/učenik ili djelatnik ostaje kod kuće, javlja se 
najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji 
odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj ili djelatnik 
telefonom obavještava ustanovu. 
Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te 
dijete/učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Oboljeli djelatnik odmah 
napušta ustanovu. 

• U pratnji djeteta/učenika uvijek je samo jedna odrasla osoba. Roditelj ili druga 
osoba u pratnji djeteta/učenika obavezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne 
može ući u ustanovu već dijete/učenika preuzima djelatnik ispred ulaza u ustanovu. 

• Dijete i učenik osnovne škole ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, 
skida jaknu te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u sobu/učionicu. 

• U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog (osjetljivog) 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. 

• Svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju roditelji 
Imaju, obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove, tajništvu ili učiteljici/ razredniku. 

    Djeca 
     Dodirivanje lica 
Djecu/učenike treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju 
ruke i predmete u usta; u skladu s njihovom razvojnom dobi. 
 Kihanje i kašljanje 
Djecu/učenike treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom 
maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri 
kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta 
i očiju. 

 


