KLASA: 003-01/20-02/04
URBROJ: 2170-57-01-20-19
Rijeka, 15. svibnja 2020.

PREDMET: Preporuke za organizaciju rada, raspored rada i radnog vremena stručnih službi na
Sveučilištu u Rijeci u vezi s epidemijom koronavirusa COVID-19, za razdoblje od 18.
svibnja 2020.

Poštovani,
Sukladno Odluci o stavljanju izvan snage Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada za
vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19, koju je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 7.
svibnja 2020. godine, donosimo ove
PREPORUKE
za organizaciju rada, raspored rada i radnog vremena za stručne službe na Sveučilištu u Rijeci u
novim okolnostima epidemije koronavirusa COVID-19
1. Na Sveučilištu u Rijeci trebaju se odvijati svi stručno-administrativni poslovi iz djelokruga
rada Rektorata i sastavnica s ukupnim brojem zaposlenih djelatnika u punom radnom
vremenu.
2. Rad od kuće u gore navedenom razdoblju može se odobriti za:
a) djelatnike s kroničnim nezaraznim bolestima
b) djelatnike roditelje/skrbnike učenika nižih razreda osnovne škole i/ili djeteta polaznika
ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji imaju kronične bolesti (Uputa
HZJZ-a od 29. travnja 2020. – POVEZNICA)
3. Za odobrenje rada od kuće podnosi se zahtjev, kojemu obvezno treba priložiti potvrdu
liječnika.
4. Rad od kuće treba biti organiziran na način da se ne dovedu u pitanje redoviti učinci iz
djelokruga rada službi.
5. Djelatnici se trebaju pridržavati svih mjera i preporuka za ponašanje u zatvorenim
prostorima (odgovarajuća udaljenost, nošenje zaštitnih maski u prostorima gdje boravi više
ljudi i drugih higijenskih i epidemioloških mjera).
6. Radni sastanci na kojima djelatnici fizički sudjeluju trebaju se smanjiti na najmanju moguću
mjeru te se održavati kao virtualni sastanci, putem elektroničke pošte ili telefonom. U
slučajevima fizičkih sastanka, prostorije trebaju biti odgovarajuće veličine kako bi se mogao
održati preporučeni razmak.

7. Neposredni rad djelatnika sa studentima i strankama treba svesti na najmanju moguću
mjeru, a kada to nije moguće obavljati ga uz raniju najavu (e-poštom ili telefonom) i na način
da se osiguraju epidemiološke mjere zaštite od zaraze.
8. Način posluživanja jela i pića može se organizirati na način da se osigura preporučeni fizički
razmak te ostale preporučene epidemiološke mjere zaštite od zaraze.
Organizacija rada stručnih službi usklađena s ovim preporukama treba stupiti na snagu 18. svibnja
2020. čime se izvan snage stavljaju Preporuke KLASA: 003-01/20-02/04; URBROJ: 2170-57-01-20-9, od
16. ožujka 2020. godine.
Preporuke koje izdajemo vezane su uz trenutnu situaciju te su podložne promjenama, ovisno o
promjeni epidemioloških okolnosti.

Rektorica
Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija

Dostaviti:
1. Sastavnice Sveučilišta u Rijeci
2. Mrežna stranica
3. Pismohrana (ovdje)

