ORGANIZACIJA ROĐENDANSKIH RADIONICA
„ODRASTI S MUZEJEM“ 2020./2021. GODINE
U PRIRODOSLOVNOM MUZEJU RIJEKA PREMA TRENUTNIM
PROPISANIM MJERAMA U UVJETIMA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19
Sukladno mjerama i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Mjerama za pokretanje
gospodarskih i drugih djelatnosti od 23. travnja 2020. godine i Odluci o nužnim mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 24. travnja 2020. godine, u skladu s
Odlukom ravnateljice Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Organizacija rada u Prirodoslovnom muzeju Rijeka
prema propisanim mjerama u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 na snazi od 15. lipnja
2020.) Prirodoslovni muzej Rijeka (Muzej) prilagođava organizaciju rada u svrhu zaštite djelatnika i
posjetitelja.
Izrazi u daljnjem tekstu navedeni u muškom rodu podjednako se odnose i na osobe ženskog roda.
Rođendanske radionice „Odrasti s muzejem“ u Muzeju se održavaju prema Preporukama za
sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 i drugim preporukama mjerodavnih službi te će se u tijeku
izvođenja programa u Muzeju prilagođavati donešenim promjenama i preporukama mjerodavnih službi.

MJERE KOJE PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA PODUZIMA VEZANO UZ SPRJEČAVANJE I
SUZBIJANJE ŠIRENJA ZARAZE BOLEŠĆU COVID-19 KOD POSJETITELJA I SUDIONIKA EDUKATIVNIH
PROGRAMA
Prirodoslovni muzej Rijeka (Muzej) pridržava se svih uputa i mjera za sprječavanje i suzbijanje epidemije
COVID-19 donesenih od nadležnih tijela te postupa s povećanom odgovornošću i brigom za zdravlje i
život drugih osoba. Sukladno tome djelatnici Muzeja provode preventivne mjere kao što su: redovito
dezinficiranje površina Muzeja i prozračivanje prostora, posebna stanka u danu tijekom koje se sve
površine detaljno čiste i prostor prozračuje, nošenje zaštitnih maski, često dezinficiranje ruku i pranje
ruku sapunom.
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Rođendanske radionice po mogućnosti se održavaju na otvorenom, u prostoru Botaničkog vrta
Muzeja. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških prilika ili dijela programa koje nije moguće
održati na otvorenom, isti se u pravilu održavaju u Akvariju, kao najvećoj prostoriji Muzeja.
Broj sudionika programa koji mogu sudjelovati u prostoru zgrade Muzeja ograničava se na
najviše 11 (uključujući slavljenika/cu). Za sve sudionike će se unaprijed odrediti pozicija sjedećih
mjesta, međusobno udaljenih najmanje 1,5 m, a kod odvijanja edukativnih aktivnosti ili igara,








voditelji programa će voditi računa o smanjivanju kontakta među sudionicima na najmanju
moguću mjeru. U unutarnjem prostoru Muzeja neće se provoditi sportske aktivnosti. Ipak treba
očekivati da su kod djece mlađe dobi moguća određena odstupanja u provedbi uslijed
specifičnosti i potreba pojedinih odgojno-obrazovnih procesa te razvojnih značajki kao što su:
istraživanje prostora i predmeta, znatiželja, motorička (ne)spretnost i potreba za kretanjem.
Za vrijeme odvijanja programa u Botaničkom vrtu Muzeja ili nekoj od prostorija unutar zgrade
Muzeja, taj je prostor nedostupan ostalim posjetiteljima.
Djeci sudionicima programa će se poslužiti napitci i grickalice sukladno preporukama
epidemiološke službe. Roditelj/skrbnik slavljenika/ce može u vlastitoj organizaciji počastiti
pojedinačnim kolačima ostale sudionike rođendanske radionice koje će voditelji rođendanske
radionice također poslužiti sukladno preporukama epidemiološke službe.
Pored navedenih obveza, svi djelatnici i sudinici programa Prirodoslovnog muzeja Rijeka, kao i
druge osobe koje dolaze u Prirodoslovni muzej Rijeka dužni su pridržavati se svih uputa i mjera
za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 donesenih od nadležnih organa te postupati s
povećanom odgovornošću i brigom za zdravlje i život drugih osoba.
Pravila za posjetitelje jasno su istaknuta na ulazu u Muzej te u prostoru Muzeja.

Upute za VODITELJE rođendanskih radionica „Odrasti s muzejem“:
1. Voditelji su obavezni prije svakog dolaska u Muzej izmjeriti tjelesnu temperaturu i zabilježiti je
na predviđenu evidencijsku listu. U slučaju povišene tjelesne temperature voditelji ne dolaze u
Muzej, već su dužni javiti ravnatelju Muzeja. U slučaju zaraze slijediti protokol mjerodavnih
službi.
2. Voditelji ne dolaze u Muzej ukoliko je nekome od ukućana izrečena mjera samoizolacije.
3. Voditelji su obavezni pri ulasku u Muzej dezinficirati ruke ili oprati ruke sapunom te ovo
povremeno ponoviti radi sigurnosti svih polaznika/djece koja sudjeluju.
4. Voditelji su obavezni nositi zaštitne maske za lice osim u posebnim odstupanjima ovisno o dobi
djeteta i s njom povezanom psihičkom, emotivnom i kognitivnom razvoju.
5. Voditelji su obavezni dočekati sudionike programa na ulazu u Muzej par minuta prije početka
programa.
6. Voditelji su obavezni uputiti sudionike programa pri ulasku u Muzej na dezinficiranje ruku ili
pranje ruku sapunom te ovo povremeno ponoviti radi sigurnosti svih polaznika/djece koja
sudjeluju.
7. Voditelji ili djelatnici na porti su obavezni voditi evidenciju sudionika programa sa sljedećim
podacima: ime i prezime sudionika, datum rođenja, broj telefona roditelja/skrbnika i datum
ulaska u Muzej, za eventualne potrebe epidemiološke službe.
8. Voditelji su obavezni evidentirati i javiti (roditelju/skrbniku sudionika programa i ravnatelju
Muzeja) eventualnu pojavu simptoma karakterističnih za virus COVID-19.
9. Voditelji su obavezni, ukoliko sudionik programa pokazuje eventualnu pojavu simptoma
karakterističnih za virus COVID-19, izmjeriti temperaturu te po potrebi izdvojiti dijete iz skupine,
zatim obavijestiti roditelja koji je dužan preuzeti dijete u najkraćem mogućem roku te
obavijestiti i ravnatelja Muzeja.
10. Voditelji su obavezni poslužiti sudionike programa napitcima i grickalicama sukladno
preporukama epidemiološke službe

11. Voditelji su obavezni nakon završetka programa, svu opremu i rekvizite korištene u provedbi
programa, a za koju je to moguće, dezinficirat primjenom odgovarajućeg virucidnog sredstva.

Upute za RODITELJE/SKRBNIKE sudionika rođendanskih radionica „Odrasti s muzejem“:
1. Roditelj/skrbnik djeteta ili odrasla osoba u pratnja obavezna je djetetu neposredno prije dolaska
u Muzej izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta te u slučaju povišene tjelesne temperature ne
smije dovoditi dijete u Muzej već se telefonom javiti voditeljima programa.
2. Roditelj/skrbnik djeteta ne dovodi dijete u Muzej ukoliko je nekome od ukućana izrečena mjera
samoizolacije.
3. Roditelj/skrbnik djeteta ili odrasla osoba koja dovodi dijete, u pravilu ih ostavljaju s voditeljem
programa na ulazu u Muzej te u pravilu ne ulaze u prostor Muzeja, osim u nuždi. Isto tako,
prilikom odlaska, čekaju djecu ispred Muzeja. Ukoliko ulaze u Muzej obavezni su nositi zaštitnu
masku.
4. Roditelj/skrbnik svakog djeteta koji sudjeluje u programu obavezan je prilikom dovođenja
djeteta ostaviti podatke voditelju ili djelatniku na porti: ime i prezime djeteta, datum rođenja,
broj telefona roditelja/skrbnika i datum ulaska u Muzej, za eventualne potrebe epidemiološke
službe.
5. Djeca, sudionici programa ne trebaju nositi zaštitne maske.
6. Roditelj/skrbnik djeteta može u vlastitoj organizaciji počastiti pojedinačnim kolačima ostale
sudionike programa koje će voditelji programa poslužiti sukladno preporukama epidemiološke
službe.
7. Roditelj/skrbnik djeteta je obavezan, ukoliko ga voditelj obavijesti za eventualnu pojavu
simptoma karakterističnih za virus COVID-19, preuzeti dijete u najkraćem mogućem roku.
8. Roditelj/skrbnik djeteta je obavezan obavijestiti ravnatelja Muzeja, ukoliko je njihovo dijete –
sudionik radionice Muzeja pozitivno na virus COVID-19.
9. Roditelj/skrbnik djeteta, sudionika programa je zamoljen pripremiti točan iznos novca za
rođendansku radionicu kako bi se smanjio kontakt između djelatnika i posjetitelja prilikom
plaćanja. Plaćanje se izvršava prije završetka rođendanske radionice na porti Muzeja.
S poštovanjem,
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