
PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA 
 

 

PRIPREMNE PREVENTIVNE MJERE RADNJE ZA KOJE SU ODGOVORNI DJELATNICI 

DJEČJEG VRTIĆA 

 primjereno razgovarati sa djecom što je to potres i kako se ponašati ukoliko dođe do njega, kroz 

igrovne situacije vježbati postupak zaštite prilikom potresa u različitim situacijama i prostorima 

 pokazati djeci najsigurnije mjesto u prostoru, označiti ih, povremeno podsjećati i vježbati (nosivi 

zid, stol, položaj tijela) 

 u uređenju SDB-a, sanitarnih čvorova, predprostora, međuprostora voditi računa o pohranjivanju 

opreme i pozicioniranju iste: namještaj, police, teške i stabilne stvari smjestiti na niske pozicije, 

slike moraju biti stabilne i učvršćene u zidove 

 redovite godišnje vježbe na razini cijelog vrtića 

 

ZAPOSLENICI U VRTIĆU OSPOSOBLJENI ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI 

1. Dijana Boljar – zdravstvena voditeljica 

2. Ivančica Domjanić- medicinska sestra 

3. Verica Tomičić – medicinska sestra 

4. Marija Meandžija – odgojiteljica 

5. Edita Mesić – odgojiteljica 

6. Zrinka Lauš - odgojiteljice 

 

TORBE ZA PRVU POMOĆ 

 Objekt Resica (2 kom)  – glavni izlaz iz objekta; izlaz u dvorište 

 Objekt Maslačak – gospodarski izlaz, kod vatrogasnog aparata 

 Objekt Kasar (2 kom) – kod vatrogasnih aparata na ulazima 

 Objekt Generalski Stol – izlaz iz objekta, kod vatrogasnog aparata 

 

PONAŠANJE TIJEKOM POTRESA 

 ostanite UNUTAR građevine dok traje potres, osim u slučaju da se s djecom nalazite blizu izlaza 

 ZADRŽITE PRISEBNOST! 

 uputite djecu da se sagnu i zaštite glavu i vrat  

 smjestite se ispod stabilnog stola pri čemu se djeca rukom drže za nogu od stola kako se stol ne bi 

pomaknuo, a drugom zaštitite glavu i vrat 

 odmaknite djecu od polica, staklenih stijena, pregradnih zidova, prozora 

 dječje krevete uvijek stavljati uz i ispod nosivih zidova u slučaju da se zateknu u njima u vrijeme 

potresa 

 ako su djeca vani odmaknuti se od zgrada, električnih stupova, visokog drveća 

 

 

 

AKO STE POD RUŠEVINAMA 

 pokušajte održati prisebnost i smiriti djecu, uputiti ih da se što manje kreću 

 uputite djecu da prekriju usta dijelom odjeće 

 lagano udarajte po cijevima ili zidu kako bi vas spasioci mogli pronaći, ukoliko vam je pri ruci 

možete koristiti udaraljke, zvečke, zviždaljke i ostale instrumente ( ne vičite ukoliko ne morate kako 

biste spriječili udisanje prašine, čuvajte snagu) 

 



PONAŠANJE NAKON POTRESA 

 kad prestane potres odmah izađite na predviđeni izlaz svoje skupine vodeći računa da povedete svu 

djecu, a ako vrijeme dozvoljava uzimaju se osobne stvari i imenik djece 

 smjestite se na predviđeno mjesto na dvorištu, budite spremni na naknadno podrhtavanje tla 

 pokušajte cijelo vrijeme održati prisebnost, provjerite ima li ozlijeđene djece i jesu li sva djeca izašla 

 ako je dijete ozlijeđeno postupate prema protokolu o pružanju prve pomoći ozlijeđenom djetetu 

 ako nisu sva djeca izašla prebrojite ih još jednom i prvog dostupnog djelatnika uputite da se vrati u 

objekt i provjeri prostore – ne smijete napustiti odgojno obrazovnu skupinu bez osiguranog nadzora 

djece 

 ako su prisutna oba odgojitelja, jedan se vraća po dijete 

 ako je zimski period, prema procjeni situacije i trenutnog stanja vratiti se naknadno po odjeću, obuću 

deke 

 voditi računa da se osobe ne zadržavaju dugo u prostoru i da uzmu osnovne i najnužnije stvari za 

obući djeci i deke 

 

 spremačica koja se zatekne na radnome mjestu pomaže u evakuaciji djece iz jasličkih skupina  

 kuharice na objektu Maslačak i Generalski Stol uzimaju torbu prve pomoći i pomažu u evakuaciji 

djece koja izlaze van na strani na kojoj se nalaze 

 na objektu Kasar torbu prve pomoći uzimaju spremačica/servirka i odgojiteljice vrtićkih skupina  

 na objektu Resica torbu prve pomoći (koja se nalazi kraj glavnog ulaza) uzimaju administrativni 

djelatnici, a drugu torbu prve pomoći (koja se nalazi kraj požarnog izlaza u dvorište) uzimaju 

odgojiteljice iz 1. sobe – mješovita vrtićka skupina  

 stručni suradnici i ravnateljica pomažu na objektu gdje se zateknu, a naročito jasličkim skupinama 

 administrativni djelatnici (objekt Resica) pomažu pri evakuaciji djece kroz glavni izlaz 

 

 

 

IZLAZI U SLUČAJU POTRESA: 

 

OBJEKT RESICA:  

1. SOBA PRIZEMLJE (1. jaslice) IZLAZ KROZ VRATA SOBE DNEVNOG 

BORAVKA NA VANJSKI PROSTOR 

DVORIŠTA 

2. SOBA PRIZEMLJE (2. jaslice) IZLAZ KROZ VRATA SOBE DNEVNOG 

BORAVKA NA VANJSKI PROSTOR 

DVORIŠTA 

3. SOBA PRIZEMLJE (prva vrtićka) IZLAZ KROZ VRATA SOBE DNEVNOG 

BORAVKA NA VANJSKI PROSTOR 

DVORIŠTA 

1. SOBA KAT (mješovita vrtićka) POŽARNI IZLAZ 

2. SOBA KAT (druga vrtićka)  IZLAZE DRUGI NA GLAVNI IZLAZ - 

PARKIRALIŠTE 

3. SOBA KAT (treća vrtićka) IZLAZE PRVI NA GLAVNI IZLAZ - 

PARKIRALIŠTE 

RAČUNOVODSTVO IZLAZ NA GLAVNI IZLAZ 

 

 



OBJEKT KASAR:  

1. SOBA GORNJI VRTIĆ (prve jaslice) IZLAZ KROZ VRATA SOBE DNEVNOG 

BORAVKA NA VANJSKI PROSTOR DVORIŠTA 

2. SOBA GORNJI VRTIĆ (2. jaslice) IZLAZ KROZ VRATA SOBE DNEVNOG 

BORAVKA NA VANJSKI PROSTOR DVORIŠTA 

3. SOBA GORNJI VRTIĆ (prva vrtićka) IZLAZ KROZ VRATA SOBE DNEVNOG 

BORAVKA NA VANJSKI PROSTOR DVORIŠTA 

1. SOBA DONJI VRTIĆ (druga vrtićka) IZLAZE PRVI NA VANJSKI PROSTOR 

(PARKIRALIŠTE) 

2. SOBA DONJI VRTIĆ (treća vrtićka)  IZLAZE DRUGI NA VANJSKI PROSTOR 

(PARKIRALIŠTE) 

 

 

OBJEKT MASLAČAK:  

1. SOBA (1. jaslice) IZLAZE DRUGI NA GLAVNI ULAZ I SMJEŠTAJU SE 

NA PROSTORU PARKIRALIŠTA  

2. SOBA (2.jaslice) IZLAZE PRVI NA GLAVNI ULAZ I SMJEŠTAJU SE 

NA PROSTORU PARKIRALIŠTA 

3. SOBA (prva mješovita vrtićka) IZLAZE NA GLAVNI ULAZ I SMJEŠTAJU SE NA 

PROSTORU PARKIRALIŠTA I VANJSKOG 

IGRALIŠTA 

4. SOBA (druga mješovita vrtićka) IZLAZ KROZ GOSPODARSKI IZLAZ (kuhinja) I 

SMJEŠTAJU SE NA PROSTORU PARKIRALIŠTA I 

VANJSKOG IGRALIŠTA 

5. SOBA (treća mješovita vrtićka)

  

IZLAZ KROZ GOSPODARSKI IZLAZ (kuhinja) I 

SMJEŠTAJU SE NA PROSTORU PARKIRALIŠTA I 

VANJSKOG IGRALIŠTA 

 

 

 

OBJEKT GENERALSKI STOL:  

1. SOBA JASLICE IZLAZ KROZ GLAVNI IZLAZ NA PARKIRALIŠTE 

2. SOBA VRTIĆ  IZLAZ KROZ GLAVNI IZLAZ NA PARKIRALIŠTE 

 


