
OBAVIJEST ZA DJELATNIKE COO „JURAJ BONAČI“, SPLIT 

 

o organizaciji rada Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači“ Split za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 

uzrokovane virusom SARS-CoV-2. 

 

Rad Centra organizirat će se u dvije skupine (skupina A i skupina B) koje će, neovisno jedna o drugoj, osigurati kontinuirano 

obavljanje poslova. 

1. SKUPINA A radi od 23. OŽUJKA do 5. TRAVNJA 

2. SKUPINA B radi od 6. TRAVNJA do 19. TRAVNJA 

Skupina osoblja A i B izmjenjivat će se svaka dva tjedna, a između dvije smjene radni prostor će se dezinficirati. 

 

Rad Centra će se usmjeriti na socijalne usluge koje se pružaju tijekom 24 sata što znači da ćemo preusmjeriti radnike, prema 

uputama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na: 

1.Odjel smještaja (ulica B. Bušića 30) – gdje će biti preusmjereni djelatnici iz Podružnice Sinj i dijelom djelatnici iz Odjela odgoja i 

obrazovanja  

2. Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s poremećajima iz autističnog spektra (ulica Put iza Nove bolnice 14) gdje će 

biti preusmjereni djelatnici iz Odjela za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima – Firule 



 

S obzirom da djelatnici iz Odjela smještaja imaju, zbog dosadašnje organizacije rada, neiskorišteni dio godišnjih odmora, a moraju ih 

iskoristiti do 30.lipnja 2020., ovim preusmjeravanjem djelatnika iz drugih Odjela omogućeno je korištenje  GO djelatnicima oba Odjela 

smještaja koji nisu iskoristili GO iz 2019.godine (isključivo se radi o „starim“ godišnjim odmorima ostvarenim za 2019. godinu). Molim 

djelatnike za razumijevanje i pridržavanje uputa i na suradnju s voditeljima odjela koji su zaduženi za organizaciju rada i 

pravovremeno obavljanje poslova, kako bismo održali kvalitetu rada u pružanju socijalnih usluga u našem Centru. 

Zašto? Iako možda još nismo svjesni ozbiljnosti situacije i čini nam se kao da se ovaj scenarij ne odvija u našem gradu, nažalost to 

je daleko od istine. Prema najavama ovakav sistem rada trajat će 3 mjeseca (do kraja mjeseca lipnja), u slučaju potrebe i duže. U 

slučaju da situacija bude išla na bolje, ovaj sistem rada svejedno će trajati do kraja mjeseca lipnja 2020.. Uzimajući u obzir sve ono 

što nas čeka u narednom periodu, ako sada ne iskoristite svoje godišnje, pri povratku u normalu dočekat će nas nemogućnost 

iskorištavanja GO i nećemo moći normalno organizirati rad u našoj ustanovi. 

U ovim trenucima kada se od svih nas svakodnevno traži herojstvo i beskompromisno davanje u kojem je onaj bližnji do nas važniji, 

pozivam vas da sagledate cijelu sliku situacije. Iz zahvalnosti prema kolegama koji će pripomoći, tako da će napustiti svoja inicijalna 

radna mjesta, molim Vas da iskoristite svoja prava na GO i tako ublažite barem jednu od posljedica koja nas može dočekati nakon 

završetka ove pandemije. 

Napomena: radi zaštite rizičnih skupina*, djelatnici i djelatnice iznad 60 godina trenutno su oslobođeni dolaska na radno mjesto, ali 

u slučaju krizne potrebe pozvat će se na rad. 


