Izdvojeno iz radne upute: „Radna uputa za način rada u izvanrednim okolnostima
uzrokovanih epidemijom COVID-19“, RU-9-1303, Izdanje 02, datum odobravanja 26.08.2020.

1. SVRHA
Svrha ove radne upute je, na pregledan način, opisati način rada Certifikacijskog tijela NZJZAŠ u vrijeme
izvanrednih okolnosti nastalih pojavom epidemije COVID-19.
2. PODRUČJE PRIMJENE
Ova radna uputa se primjenjuje u Certifikacijskom tijelu NZJZAŠ tijekom trajanja izvanrednih okolnosti
za vrijeme epidemije COVID-19.
3. POJMOVI I SKRAĆENICE
Pojam/Skraćenica
COVID-19
CT
e-mail
NZJZAŠ
SUBJEKT

Pojašnjenje
Bolest koju uzrokuje virus SARS-CoV-2
Certifikacijsko tijelo
Elektronička pošta
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija štampar
Poljoprivredni proizvođač bilja, klijent CT NZJZAŠ

4. KOMUNIKACIJA SA SUBJEKTIMA I VANJSKIM SURADNICIMA
U vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti sva komunikacija sa subjektima i vanjskim suradnicima odvijati
će se posredno: telefonom, e-mailom ili putem pošte ovisno o mogućnostima subjekta i vanjskih
suradnika.
5. PRIJAVA
Prijava će biti moguća telefonom, putem e-maila ili putem pošte.
Dostavljanje dokumenta i podataka koje je subjekt u postupku prijave obavezan ustupiti, u vrijeme
izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, organizirat će se na način da subjekt
isto dostavlja poštom ili e-mailom. Dokumenti se neće moći dostavljati osobno na adresu sjedišta CT.
Obrasci koje je subjekt dužan ispuniti biti će mu dostavljeni putem pošte ili e-mailom. Subjekt će
popunjene i potpisane obrasce CT-u dostaviti putem pošte ili skenirane putem e-maila.
6. SKLAPANJE UGOVORA
Kada Subjekt ispuni uvjete za sklapanje ugovora CT će mu putem pošte ili e-mailom poslati Ugovor na
potpis. Subjekt će Ugovor potpisati u četiri primjerka koja će potom poštom poslati CT-u gdje će isti
biti potpisani od strane Ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. CT će dva potpisana
primjerka Ugovora putem pošte poslati subjektu, a dva će zadržati.

7. PROVOĐENJE STRUČNIH KONTROLA
Provođenje stručnih kontrola odgađa se do 2. svibnja 2020. godine.
Nakon 02. svibnja 2020. godine CT NZJZAŠ će započeti sa provođenjem stručnih kontrola koje će biti
prilagođene aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Kako bi se zaštitilo zdravlje klijenata i kontrolora stručne
kontrole će se provoditi na način da se primjenjuju sljedeće mjere:
-

-

Pregled dokumentacije se ovisno o epidemiološkim uvjetima može odraditi u uredu prije
kontrole na licu mjesta (klijenti će, u tom slučaju, CT-u dostaviti svu potrebnu dokumentaciji
mailom ili poštom).
Uvodni i završni sastanak stručne kontrole će se, ako će to biti moguće, održati na otvorenom.
Za vrijeme provođenja stručne kontrole kontrolori i ostalo službeno osoblje koristiti će
zaštitnu opremu (jednokratne kirurške maske).
U slučaju obavljanja više kontrola u jednom danu nakon svake završene kontrole kontrolori i
ostalo službeno osoblje će promijeni zaštitnu opremu.
Među sudionicima stručne kontrole održavati će se socijalna distanca od minimalno dva metra.
Kontrolori i ostalo službeno osoblje vozit će se u odvojenom vozilu od klijenta.
Kontrolori i ostalo službeno osoblje biti će opremljeno dezinfekcijskim sredstvom te ga prema
potrebi koristi.
Kontrolori, ostalo službeno osoblje i klijenti neće koristiti istu kemijsku olovku ili dr. slične
predmete

8. PROVOĐENJE UZORKOVANJA
Prilikom provođenja uzorkovanja primjenjivati će se mjere navedene pod točkom 7.
9. ODBOR ZA NEPRISTRANOST
Sastanci Odbora za nepristranost neće se održavati u vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti epidemije
bolesti COVID-19.

