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PROTOKOL ODRŽAVANJA HIGIJENE  

I PROPISANE DEZINFEKCIJE 

 

1. Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi u ustanovu.  

2. Zadnja osoba koja izlazi iz ustanove je spremačica iz poslijepodnevne smjene koja 

dezinficira sve korištene površine.  

 

Provjetravanje prostorija 

1. Prostorije je potrebno provjetravati više puta dnevno, svakako prije dolaska i nakon odlaska 

učenika, u trajanju od najmanje pola sata te pod odmorima. Ako vremenske prilike 

dopuštaju, poželjno je ostaviti otvoren prozor.  

2. Učionicu je potrebno provjetravati tijekom odmora i barem na 5 minuta tijekom sata.  

 

Čišćenje prostora 

1. Dodirne površine koje koristi veći broj osoba potrebno je dezinficirati prebrisavanjem više 

puta (na početku i kraju smjene i jednom tijekom smjene). 

2. Čišćenje se provodi u vrijeme kad su učenici u dvorištu ili nakon njihovog odlaska.  

3. Neophodno je pojačano čišćenje toaleta, umivaonika, kvaka, prekidača za svjetlo, tipki na 

vodokotlićima, površina koje se često dodiruju i to nakon svakog odmora.  

 

Maske 

1. Medicinsku masku, vizir i zaštitnu pregaču nose učitelji samo ako učenik razvije znakove 

bolesti tijekom boravka u školi. Oboljelom učeniku potrebno je osigurati masku i izolirati 

ga u posebnu prostoriju do dolaska roditelja.  



2. Platnene (ili kirurške) maske obavezne su:  

a. Kod potrebe za intimnom njegom učenika  

b. Kod komunikacije djelatnika  

c. Za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak nužan  

d. U javnom prijevozu  

e. Za pomoćnike u nastavi  

f. Učenicima od V. – VIII. razreda, predmetnim učiteljima i stručnim suradnicima, 

ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba manji od 

1,5 m  

g. Učiteljima ostalih predmeta u razrednoj nastavi  

h. Učiteljima i djelatnicima kod prolaska hodnikom  

i. Učiteljima predmetne nastave, stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u 

vrijeme kontakta s odraslim osobama  

j. Preporučuje se nošenje maski djelatnicima s kroničnim bolestima, ako im 

zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske  

3. Maske je potrebno nositi na pravilan način tako da cijelo vrijeme pokrivaju nos i usta.  

4. Učenici razredne nastave ne nose maske.  

 

U Donjem Makojišću 3. rujna 2020.  

 

Ravnatelj:  

         Štefek Vincek  

 


