I. CILJ DONOŠENJA
KRIZNOG PLANA

II. ORGANIZACIJA RADA
I RADNO VRIJEME

CILJ KRIZNOG PLANA
Praćenje situacije i poduzimanje mjera radi
sprječavanja i
ranog otkrivanja
slučajeva bolesti
izazvane virusom
COVID-19

Podizanje i
promoviranje
svijesti zaposlenika, studenata,
angažiranih vanjskih suradnika i
drugih dionika

Osiguravanje ostvarenja
ishoda učenja te
ostvarenje vizije,
misije i ciljeva
Sveučilišta u
Mostaru i svih
njenih sastavnica

Izmjene
radnog
vremena

III. TIJELA SVEUČILIŠTA
U MOSTARU I FAKULTETA

Rad
tijela
uživo
Preraspodjela
djelatnika

Dežurstva

Rad
tijela
online

Poštivanje
epidemioloških
mjera

Omogućavanje online sudjelovanja onima koji nisu
u mogućnosti nazočiti zbog
situacije izazvane COVID-19

IV. NASTAVA I STUDENTI

Održavanje
na način
predviđen
poslovnicima

Omogućavanje komunikacije
i rasprave uživo

V. PREVENTIVNE
EPIDEMIOLOŠKE MJERE

KOMBINIRANI MODEL NASTAVE
Klasična nastava

Online nastava

Nastava

Nastava

Ispiti i kolokviji

Ispiti i kolokviji

Obrane završnih,
diplomskih i doktorskih
radova

Obrane završnih,
diplomskih i doktorskih
radova

Konzultacije

Konzultacije

POSTUPANJE STUDENATA
VEZANO ZA POJAVU COVID-19

Pripadanje rizičnoj
skupini studenta
ili osobe u istom
kućanstvu

Pojava simptoma
kod studenta ili
njemu bliskih
kontakata

Rješenje o
samoizolaciji
ili pozitivan/
negativan test na
COVID-19

• Obavijesti osobu
zaduženu za praćenje
COVID-a na Fakultetu
• Priložiti medicinsku
dokumentaciju

• Obavijesti osobu zaduženu za praćenje COVID-a
na Fakultetu
• Obratiti se Studenstkoj
ambulanti ili obiteljskom
liječniku

• Obavijesti osobu
zaduženu za praćenje
COVID-a na Fakultetu

PREVENTIVNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE

KRIZNI PLAN
PRIPRAVNOSTI
I ODGOVORA
NA POJAVU
COVID-19
SVEUČILIŠTA
U MOSTARU

Nošenje
maski i
rukavica

Mjerenje
temperature

Dezinfekcija
ruku

Čišćenje i
dezinfekcija

VI. POJAČANA
OSOBNA HIGIJENA

redovito i
pravilno prati
ruke ili rabiti
dezinficijens
izbjegavati
dodirivanje
rukom usta,
nosa, očiju i
lica

izbjegavati
dijeljenje čaša,
šalica, posuđa
i pribora za
jelo s drugim
osobama

ruke uvijek
prati tekućom
vodom i
sapunom

POJAČANA
OSOBNA
HIGIJENA

pri kašljanju i
kihanju prekrivati usta i nos
s unutarnjom
stranom lakta
ili papirnatom
maramicom

nakon pranja
sapunom
i vodom
ruke osušiti
papirnatim
ručnikom

pri kašljanju
i kihanju
okrenuti lice
od drugih
osoba

VII. VOĐENJE EVIDENCIJA
Evidencije
o nazočnosti
• Nazočnost zaposlenika na poslu
• Nazočnost studenata na
nastavi
• Nazočnost trećih osoba u
prostorijama Rektorata/
Fakulteta

Evidencije o
zaraženima COVID-19
• Zaposlenici i vanjski suradici
te članovi njihove uže obitelji
zaraženi COVID-19
• Studenti i članovi njihove uže
obitelji zaraženi COVID-19

Evidencije o pripadanju
rizičnim skupinama
nazočnosti

Evidencije o rješenjima
o samoizolaciji
• Zaposlenici u samoizolaciji
• Studenti u samoizlaciji

• Zaposlenici i osobe iz istog
kućanstva u rizičnoj skupini
• Studenti i osobe iz istog
kućanstva u rizičnoj skupini

VIII. SUSTAV INFORMIRANJA
HIJERARHIJA INFORMIRANJA
Osoba za praćenje
stanja s COVID-19 u
rektoratu/Fakultetu

Koordinator
Studentske
ambulante

Voditelj
Epidemiološke
službe Sveučilišta

OPERATIVNI TIM
SVEUČILIŠTA
IX. STUDENTSKA AMBULANTA
I EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Studentska
ambulanta

Voditelj
Epidemiološke službe

HIJERARHIJA IZVJEŠTAVANJA

REKTOR

Operativni centar
za COVID-19

Koordinator Studentske
ambulante = voditelj
Operativnog centra

Epidemiološka
služba Sveučilišta

X. NADZOR PROVEDBE KRIZNOG
PLANA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Županijski
Krizni
stožer

Tijela Sveučilišta/
Fakulteta

Operativni tim
Sveučilišta

WEB stranice
Sveučilišta/
Fakulteta

STRUKTURA IZVJEŠTAVANJA
Zaposlenici,
vanjski
suradnici i
studenti

Operativni
tim Sveučilišta

Izvještaj o zaraženima
COVID-19
Zaraženi zaposlenici i vanjski
suradnici te članovi njihove uže
obitelji
Zaraženi studenti i članovi njihove
uže obitelji

Izvještaj o rješenjima o
samoizolaciji
Zaposlenici i vanjski suradnici u
samoizolaciji
Studenti u samoizolaciji

