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U Rijeci, 16. rujna 2020. 
 
 
Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta ,  Preporuka za izvedbu 
nastave na Sveučilištu u Rijeci za akademsku godinu 2020./2021. od 3. rujna 2020.g, te 
Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti Covid-19 
uz primjenu protuepidemijskih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na zahtjev  
Ministarstva znanosti i obrazovanja od dana 31. kolovoza 2021. godine  dekan Fakulteta dana 
8. rujna 2020. donosi slijedeću:  
 

ODLUKU O PRIMJENI PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA  
 
 

 Zbog opasnosti od ugroze virusom COVID-19 definiraju se pravila ponašanja na Sveučilištu  u 
Rijeci, Pomorskom fakultetu. 
 
Ulazak u zgradu Fakulteta:  
 
1.sa svrhom adekvatne kontrole osoba koje ulaze na Fakultet nije dozvoljeno neovlašteno 
ulaziti na Fakultet bez valjanog razloga (nastava, programi cjeloživotne izobrazbe, sastanak i 
sl.) 
 
2.Studenti, stranke, posjetitelji i druge osobe  obvezni su koristiti isključivo glavni ulaz 
Fakulteta  koji vodi prema Studentskoj ulici u Rijeci. 
 
3.Zaposlenici Fakulteta obvezni su ulaziti i izlaziti iz zgrade Fakulteta kroz ulaz koji vodi prema 
unutarnjem parkiralištu Fakulteta. (stražnji ulaz) 
 
Mjerenje tjelesne temperature:  
 
1.Strankama, posjetiteljima i drugim osobama prilikom ulaska u zgradu Fakulteta, biti će 
izmjerena  tjelesna temperatura, te će se isti upisati u  evidencijski obrazac koji vlastoručno 
potpisuju, a  koji se nalazi na informacijskom pultu Fakulteta. 
 
2. Studenti i zaposlenici Fakulteta dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na 

Fakultet. 

 

3.Svi zaposlenici i studenti dužni su na početku akademske godine potpisati izjavu o 

preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakoga dolaska na Fakultet. 

 

4. Izjava o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature čini sastavni dio ove Odluke.  

 

5. O utvrđenoj povišenoj tjelesnoj temperaturi vodi se evidencija. Povišena tjelesna 

temperatura je 37, 1. 



6. Osobe sa povišenom tjelesnom temperaturom ne smiju ući na Fakultet. 

 
 
 
Zaštitne maske i dezinfekcija ruku 
 
1. Zabranjen je ulaz na Fakultet bez zaštitne maske. 
 
2.Studenti, nastavnici, i drugi zaposlenici te sve druge osobe u svim prostorima Fakulteta  
trebaju nositi maske ili druga pokrivala za usta i nos  (maska cijelo vrijeme pokriva usta i nos), 
osim u iznimnim situacijama, kada nošenje maski narušava nastavni proces.   
 
3. Zaposlenici, studenti, stranke, posjetitelji obvezni su, prilikom ulaska u prostorije Fakulteta, 
dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvima koja se nalaze na ulazima, hodnicima te ispred 
soba i učionica. 
 
 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
          Dekan, 
          
         Prof. dr. sc. Alen Jugović 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Svim zaposlenicima 
2. U spis 
3. Pismohrana  


