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Мере заштите здравља ученика са циљем безбедног повратка и
боравка у школи

Мере предострожности су неопходне како би се спречило ширење
COVID-19 у школама.

•
•
•
•
•
•

Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима
заштите и значају превенције COVID-19 у школској средини.
Родитељи/старатељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци
пред полазак у школу.
Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру
или симптоме респираторне инфекције.
Родитељи/старатељи обезбеђују маску свом детету.
Препорука је да дете има и једну маску у резерви.
Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у
школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста
преузима дежурни учитељ/наставник .

Ученици:
•
•
•

Ученици старијих разреда ће све часове имати у својој учионици.
Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом
одласка на одмор или тоалет.
Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може
одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка,
епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин
тако да покрива нос и уста.
Потребно је одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање
1,5 метара.
Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање
аеросола (певање, викање, спорт, навијање).
У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и
велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве и поштовати физичку
дистанцу од најмање 1,5 метара
Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и
великог одмора.
Испред тоалета се чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног
метра, а у тоалет улази онолико ученика колико има кабина.
Препорука је да ученици доносе храну од куће и конзумирају је уз поштовање
хигијенских правила.
Остатке од хране, папире, употребљене марамице уредно одлагати у корпу за
смеће.

Редовно прање руку
Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди
или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку
средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном
уколико су руке видно запрљане.
Када? Обавезно пре уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања
хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу
итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) након
изласка из школе и увек када постоји потреба.

Уколико се симптоми појаве у школи ученик ће одмах бити смештен у просторију
одређену за изолацију, родитељи ће бити обавештени и потребно је да дођу по дете у
школу, а такође и надлежни Институт/Завод за јавно здравље ће бити обавештени.

На основу члана 83. Закона о основном образовању ученици су у обавези да поштују
правила понашања у школи и свако кршење правила ће бити санкционисано.

Молимо Вас да упознате ваше дете са овим мерама и објасните му колико је важно
поштовање мера и заштита здравља.
Надамо се да ћемо кроз сарадњу и поштовање мера превенције очувати здравље свих
ученика, а самим тим и свих нас.

