
                                                            

 

KLASA: 003-01/20-02/04 
URBROJ: 2170-57-01-20-25 
Rijeka, 18. rujna 2020.  
 

n/p dekanima/pročelnicima 
n/p prodekanima za nastavu/zamjenicima pročelnika 

 
 
PREDMET: Visokorizični studenti, nastavnici i drugi zaposlenici visokoga učilišta u razdoblju  
                    pandemije bolesti COVID-19 

- prijedlog postupanja  
 

Nastavnici i studenti zajednica su odgovornih i savjesnih akademskih građana i članova društva koji 
u razdoblju pandemije paze na sebe i druge, čuvaju i brinu se za svoje i zdravlje svojih kolega, 
suputnika i ukućana.  
 
Sukladno Preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZZJZ) za održavanje nastave na 
visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera te 
Preporukama za izvedbu nastave na Sveučilištu u Rijeci za akademsku godinu 2020./2021., osobe 
koje su u visokorizičnoj skupini, odnosno kompromitiranog zdravstvenog stanja ne bi smjeli 
boraviti na visokom učilištu. Za svaku takvu osobu (student, nastavnik i drugi zaposlenik visokoga 
učilišta), osobu koja dijeli kućanstvo s osobom iz visokorizične skupine ili osobu kojoj iz bilo kojeg 
drugog razloga nije preporučljiv boravak na visokom učilištu, potrebno je pojedinačno razmotriti 
slučaj, uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju te osigurati potrebne zaštitne mjere, 
uključujući i nastavu na daljinu.  
 
Gore navedeni pojedinačni slučajevi, kao i pripadanje visokorizičnoj skupini, dokazuje se na sljedeći 
način: 
 
(1) STUDENTI 
 
Pripadanje visokorizičnoj skupini studenti dokazuju potvrdom sveučilišnog liječnika nadležnog za 
pojedinu sastavnicu Sveučilišta (Popis nadležnih liječnika s kontakt podacima pronađite ovdje), 
koju zatim šalju sastavnicama na odobrenje. 
 
(2) DJELATNICI 
 
Pripadanje visokorizičnoj skupini djelatnici dokazuju potvrdom liječnika – specijaliste medicine 
rada – nadležnog za pojedinu sastavnicu koju zatim šalju sastavnicama na odobrenje. 
 
Prema pojašnjenjima HZZJZ-a vezana uz nadležnost pojedinih djelatnosti na primarnoj razini 
zdravstvene zaštite, preduvjet je da sastavnica kao poslodavac ima preko HZZO-a odabranog 
(nadležnog) specijalistu medicine rada kojem će se obratiti za pomoć i savjet odnosno pregled 
radnika pa i za potvrdu treba li ili ne drugačije prerasporediti zaposlenika ili mu na koji drugi način 
zaštiti zdravlje na radnom mjestu kako uvjeti rada ili okolnosti u radnoj okolini, na mjestu rada, ne 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf
https://uniri.hr/vijesti/preporuke-za-izvedbu-nastave-na-sveucilistu-u-rijeci-za-akademsku-godinu-2020-2021/
http://ssc.uniri.hr/files/ured_za_studente_s_invaliditetom/Popis_nadleznih_skolskih_lijecnika_2019_2020.pdf


                                                            

 

bi narušavali zdravlje radnika, posebice kada se radi o posebno osjetljivim skupinama zaposlenika. 
Nadalje, prijedlog HZZJZ-a jest da u sklopu svojeg djelokruga rada, nadležni specijalist medicine rada 
bude konzultiran za eventualnu provedbu pregleda zaposlenika, izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj 
odnosno radnoj sposobnosti, savjete o organizaciji rada, rasporedu ljudi na pojedina radna mjesta 
u razdoblju i okolnostima epidemije, preraspodjeli radnog vremena, radu od kuće i radu u 
smjenama, edukacijama zaposlenika na temu zaštite zdravlja na radu dok traje epidemija, a može 
sudjelovati u provedbi cijepljenja protiv gripe za određeni dio te radne populacije. 
 
 

PROREKTORICA ZA STUDIJE, STUDENTE I OSIGURANJE KVALITETE 
                                                        Prof. dr. sc. Marta Žuvić 

 
 

 
 

                                              
                                                    




