
 

 
 

 

 
 

 

OBAVIJEST O SIGURNOSNIM I ZDRAVSTVENIM MJERAMA I PREPORUKAMA 
 
 
Dragi naši studentice i studenti, kolegice i kolege, 
 
sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Kriznog stožera Ministarstva 
zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ, u cilju zaštite od pandemije COVID-19, na Fakultetu će 
se provodili sljedeće epidemiološke mjere:  
- prilikom ulaska u zgradu zaposlenicima i studentima će se mjeriti tjelesna temperatura  

beskontaktnim toplomjerom – u slučaju pojave povišene tjelesne temperature (37.2° C i više) 
potrebno je odmah napustiti Fakultet i javiti se liječniku; 

- unutar zgrade Fakulteta obvezno je nošenje maski za sve djelatnike i studente; 
- prostorije u kojima borave studenti dezinficirat će se prilikom izmjena grupa; 
- prostorije u kojima borave studenti provjetravat će se redovito; 
- dezinfekcijska sredstva bit će dostupna na ulaznim točkama Fakulteta; 
- broj studenata u predavaonicama, knjižnici i drugim prostorijama unutar zgrade Fakulteta bit 

će ograničen – u učionicama će studenti boraviti isključivo tijekom nastave;  
- studenti koji imaju kronična oboljenja trebat će dostaviti mišljenje nadležnog liječnika o 

procjeni zdravstvenog stanja, te u slučaju potrebe za njih će se osigurati online nastava;  
- nastavnici koji imaju kronična oboljenja svu nastavu mogu izvoditi u online obliku. 
 
 
Zbog epidemioloških uvjeta nastava i raspored po učionicama će se provoditi drugačije nego što 
je bilo u prethodnim generacijama. Kako bi se održao maksimum izravne nastave i osigurali 
potrebnu distancu i dezinficiranje učionica, nastava će biti grupirana tako da će svakom 
studijskom programu biti dodijeljena po jedna učionica ovisno o broju studenata upisanih na 
studij. U svakoj učionici bit će označena mjesta na kojima je dozvoljeno sjediti, a sve ovo kako 
bi se poštovale epidemiološke mjere o obveznom razmaku u zatvorenim prostorima. Uz 
oznake na mjestima, na svaku učionicu bit će postavljena ilustracija/shema koja prikazuje broj 
mjesta u toj učionici.  
Studente molimo da u slučaju oboljenja od COVID-19 infekcije ili propisane mjere 
samoizolacije obavijeste asistenta za nastavu mailom (nastava@gf.sum.ba) 
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