POVRATAK U
ŠKOLE I VRTIĆE

još sigurnije

Osjećaj sigurnosti u vrtićima i
školama stvorit ćemo tako da
uspostavimo i/ili se prisjetimo
sigurnosnih mjera.

Najvažnija značajka plana je komunikacija

POSTUPCI KOJE TREBAMO
PODUZETI U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA
KAKO BI DJECI I ODRASLIMA
OSIGURALI SIGURNOST

prije dođu do svoje djece. Na roditeljskim

1. Za one koji su nedavno
doživjeli potres (odrasli i
djeca), osigurati psihološku
podršku ukoliko im je
potrebna.
2. Definirati koje su uloge i
odgovornosti zaposlenika u
slučaju potresa, te što se
očekuje od djece i roditelja.
3. U vrtiću/školi započeti s
vježbama 'što učiniti u slučaju
potresa' (prethodna brošura).
4. Ukloniti seizmičke opasnosti u
učionici/školi/vrtiću.
5. Pripremiti komunikacijski plan
za roditelje svakog djeteta u
slučaju potresa.
Prilagođeno iz: School Earthquake Guidebook (2000)

s roditeljima. Nužno je da roditelji budu
upoznati s planom jer u protivnom mogu
riskirati vlastitu sigurnost i ujedno ometati
organizirane postupke škole u želji da što
sastancima te u pisanim uputama jasno
navedite roditeljima plan zaštite djece od
uslijed potresa kao i koja su vaša
očekivanja od njih:

Što reći roditeljima?
Spremni smo brinuti o djeci u slučaju krizne
situacije.
Nijedno dijete neće biti pušteno iz
škole/vrtića osim ako roditelj/ skrbnik ne
dođe po njega/nju. Dijete će smjeti otići s
drugom osobom, samo ako postoji pismeno
dopuštenje za to ili ako je ta osoba
navedena kao hitna kontakt osoba. Imajući
to na umu molimo vas da ažurirate
djetetove podatke.
Roditelj koji dolazi po dijete mora odrasloj
osobi iz školskog/vrtićkog kolektiva
direktno reći da preuzimaju dijete kako bi
to bilo evidentirano.

Neki prijedlozi za uklanjanje
seizmičkih opasnosti u
učionici:
Teške i nestabilne predmete
koji mogu prouzročiti
ozljede ne držati na
policama ili pustiti da vise.
Opasne laboratorijske
materijale ne čuvati u
staklenim ormarima, nego u
čvrstim ormarima ili u
prostorijama za
skladištenje.
Akvariji se trebaju nalaziti
dalje od mjesta za sjedenje.
Svi alatni strojevi trebaju
biti pričvršćeni za podlogu.
Sva kuhinjska oprema treba
biti osigurana od mogućih
prevrtanja i koturanja.
Provjeriti jesu li satovi, TV
uređaji, monitori i police
adekvatno pričvršćeni za
zid.
Gimnastičku opremu treba
učvrstiti i zaštititi od
prevrtanja.

