
 

 

Preporuke za očuvanje zdravlja radne populacije u razdoblju pandemije COVID-19 

 

S aspekta struke medicine rada u razdoblju pandemije COVID-19 treba istaknuti važnost 
očuvanja zdravlja radnika koji rade na radnim mjestima neophodnim za funkcioniranje države 
u restriktivnim uvjetima borbe protiv pandemije.   

Radi se u značajnom udjelu o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, tj. radnim mjestima 
koja i u redovitim uvjetima uključuju veliki rizik za nastanak zdravstvenih poremećaja 
povezanih s radom kao što su ozljede na radu i profesionalne bolesti. Ovdje treba izdvojiti 
zdravstvene radnike, profesionalne vozače, policiju, vojsku, vatrogasce, čija radna mjesta 
uključuju, između ostalog, izloženost opasnostima i odgovornost za sigurnost drugih osoba i 
materijalna dobra, tj. veliki rizik od nastanka ozljeda na radu i ozljeda drugih osoba.  Osim 
navedenih visokorizičnih radnih mjesta, za funkcioniranje države u izvanrednim 
epidemiološkim uvjetima neophodan je rad cijelog niza radnika koji u redovitim uvjetima 
mogu, ali ne moraju biti zaposleni na poslovima s posebnim uvjetima rada, kao što su trgovci, 
radnici u proizvodnji i pripremi hrane, lijekova, higijenskih potrepština. Među njima treba 
istaknuti trgovce koji su u stalnom direktnom kontaktu sa drugim, potencijalno zaraženim 
osobama. Kako je Zagreb dana 22.03.2020. bio pogođen razornim potresom,  moramo kao 
neophodna uključiti  i zanimanja poput građevinara i arhitekata zaduženih za hitnu sanaciju 
oštećenih građevina. 

U navedenim grupama radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada nužno je i u 
razdoblju epidemije provoditi redoviti zdravstveni nadzor sukladno važećim propisima u 
zaštiti na radu. Ovdje treba naglasiti važnost prethodnih pregleda novih radnika prije 
zapošljavanja na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada kao nužnog probira osoba sa 
povećanim rizikom za ozljeđivanje ili obolijevanje na radnom mjestu. Za očuvanje zdravlja, uz 
redoviti zdravstveni nadzor radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, potrebno 
je striktno pridržavanje osnovnih i specifičnih mjera zaštite na radu, uz poželjne izmjene u 
organizaciji rada  (rotacija timova u određenom vremenskom periodu).  

S aspekta medicine rada značajno je i pitanje procjene radne sposobnosti radnika sa kroničnim 
bolestima u uvjetima epidemije COVID-19.  Iako podaci nisu potpuni, smatra se da će infekcija 
COVID 19 izazvati teže simptome  i komplikacije kod osoba sa kroničnim respiratornim i 
kardiovaskularnim bolestima, dijabetesom i malignim bolestima, te drugim stanjima praćenim 
imunosupresijom.  Kod zdravstvenih radnika i drugih struka koje u uvjetima epidemije moraju 
nositi osobna zaštitna sredstva za cijelo tijelo i respiratorni sustav, važna je procjena 
mogućnosti korištenja propisane zaštitne opreme od strane radnika sa kroničnim bolestima. 
Struka medicine rada poslodavcima je na raspolaganju za procjenu radne sposobnosti radnika 
s kroničnim bolestima u odnosu na izlaganje specifičnim rizičnim uvjetima u sklopu epidemije.  



 

 

Mjere predostrožnosti koje moraju poduzeti zdravstveni radnici koji sudjeluju u pružanju 
zdravstvene zaštite i zbrinjavanju bolesnika sa COVID-19 uključuju odgovarajuću upotrebu 
osobnih zaštitnih sredstava. S obzirom da postoji problem u  njihovoj nabavi, ovim putem 
apeliramo na nužnost kontinuirane opskrbe istima za sve zdravstvene djelatnike u 
zdravstvenom sustavu (što podrazumijeva i djelatnike u zakupu, u privatnim sektorima, 
Domovima zdravlja te drugim zdravstvenim institucijama). Međunarodne preporuke za 
zaštitu na radnim mjestima dostupne su na https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf, sa posebnim zahtjevima za 
zdravstvene radnike na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance/health-workers, a nacionalne preporuke za zaštitu na radnim 
mjestima dostupne su na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo- Službe za medicinu 
rada (http://www.hzzzsr.hr/ ). 

19.03.2020 Ministar zdravstva uputio je dopis sa uputama za postupanje u pružanju 
zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i izvanbolničkoj specijalističko-
konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti koje se poštuju u potpunosti. Za djelatnost medicine rada se 
navodi da uz preporučene opće mjere za sprječavanje širenja bolesti izazvane sa COVID-19 u 
zdravstvenom sustavu, a u cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i građana treba smanjiti 
dolaske osoba u ordinaciju te u djelatnosti medicine rada i sporta obavljati samo hitne i 
neodgodive preglede sukladno individualnoj stručnoj procijeni.  

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora neodgodivim pregledima pri 
medicini rada u uvjetima pandemije smatra: 

 1) prethodne preglede radnika koji se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada 
na radna mjesta nužna za funkcioniranje države u izvanrednim uvjetima;   

2) periodične preglede radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada koji uključuju 
izloženost opasnostima i odgovornost za sigurnost drugih osoba i materijalna dobra;  

3) preventivne preglede (prethodne, periodične, izvanredne) profesionalnih vozača. 

Pri samoj prijavi za pregled specijaliste medicine rada osoba potpisuje izjavu  da nije opažena 
simptomatologija COVID-19 , nije boravila u inozemstvu  te  da nije bila u kontaktu sa 
oboljelima od COVID-19. Osigurano  je bez-kontaktno mjerenje tjelesne temperature i 
dezinficiranje ruku. Osobe za pregled zaprimaju se pod rednim brojem jedan po jedan 
poštivajući higijensko-epidemiološke mjere. Detaljnije upute za postupanje poslodavaca u 
razdoblju pandemije COVID-19 dostupne su na www.hdmr.hr 

 


