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Sukladno dopisu Sektora za razvoj visokog obrazovanja Uprave za visoko obrazovanje od 3. ožujka 2022., 
na temelju članka 29. Statuta Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (u daljnjem  tekstu  Veleučilište), a u 
skladu s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda  za javno  zdravstvo dekan donosi 

 

ODLUKU 
 

o održavanje nastave na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina u razdoblju pandemije bolesti covid-19    
uz primjenu protuepidemijskih mjera za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. 

 
Uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju i značajke Omicron varijante virusa SARS-CoV2, 
osim dolje navedenih osnovnih epidemioloških mjera, UKIDAJU SE SVE MJERE I PREPORUKE za 
održavanje nastave na Veleučilištu u razdoblju pandemije bolesti COVID19 (predavanja, seminari, vježbi, 
ispita, konzultacija). 

To znači da se nastava izvodi prema akreditiranome studijskom programu na klasičan, kontaktan način, 
kao nastava uživo, uz prisutnost nastavnika i studenta na Veleučilištu, odnosno u drugim ustanovama i 
okružjima (gdje se izvodi praktična nastava), kad je tako predviđeno silabom, izvedbenim nastavnim 
planom ili informacijskim paketom.  

Osnovne epidemiološke mjere koje ostaju na snazi su:  
1. Svakodnevno primjereno čišćenje prostorija (kao prije pandemije); 
2. Redovito i pravilno pranje ruku; 
3. Prostor (amfiteatar, dvorana, predavaonica) u kojem se boravi (održava nastava, ispiti i sl.) treba 

biti što veći i obvezno ga je provjetravati više puta dnevno. Kad je lijepo vrijeme, preporučuje se 
ostaviti otvorene prozore tijekom nastave (predavanja, seminara, vježbi). Također, preporuča se i 
provjetravati i nekoliko puta tijekom akademskog sata, ako to vremenske prilike dopuštaju. 
Klimatizacijski i ventilacijski uređaji mogu se koristiti na način da su redovito i odgovarajuće 
održavani; 

4. Nošenje maski tijekom boravka u prostorijama visokih učilišta.  
U slučaju promjene epidemiološkoj situaciji i novih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo moguće su izmjene ove odluke, pa molim studente i nastavnike da svakodnevno prate obavijesti 
na web stranici Veleučilišta. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. oglasna ploča Veleučilišta 
2. mrežna stranica Veleučilišta 


