Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених
Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије
COVID-19
Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и
значају превенције COVID-19 у школској средини у оквиру часова одељенског
старешине.
Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико
имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у
школу.
Наставно и ненаставно школско особље да провере телесну температуру пред полазак
у школу.
Одржавање физичке дистанце
Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
Ученици не мењају учионице. настава за ученике једног разреда у групи од највише 16
ученика одвија се истој учионици.
Изузетно – настава вежби и практичне наставе обавља се у специјализованим
кабинетима или ученици мењају учионицу ради растерећења спрата.
Забрањене су све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање,
викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема
проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне
спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност
природне вентилације и сл).
Настава физичког васпитања организоваће се на отвореном када год је то могуће уз
реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка
дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови организују у сали за
физичко, обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце.
Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничкe предметe (справе, лопте и
сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.
Саветовати ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду
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стрпљиви и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m
по ученику.

Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог
одмора. За време малог одмора ученици остају у учионици заједно са професором код
кога имају наредни час. После сваког другог часа ученицима ће бити доступни
папирни убрус и алкохол, како би дезифниковали своју клупу. Ако напуштају
учионицу, наставник обезбеђује безбедан прелазак у кабинет, без стварања гужве.
Ученици напуштају учионицу за време великог одмора и одлазе у двориште кад год то
временске прилике дозвољавају. У случају лошег времена, коришћење великог одмора
ће бити другачије организовано, о чему ће ученици и наставници бити обавештени.
Тоалет се користи тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се
испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

Ношење маски у школи је обавезно
Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носи
маске.
Ученици:
− 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.
− Ученик који не носи маску биће опоменут и уписан у електронски
дневник, уз обавештавање родитеља.
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.
Редовно прање руку
Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају редовног прања руку и о томе
како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције као и да не
додирују очи, нос и уста неопраним рукама (пред почетак/на почетку школске године, час
одељенског старешине искористити за едукацију ученика).

Редовно проветравање свих просторија
•

Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе
вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.

•

Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена.
Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање отворених
прозора и током трајања наставе.

Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају редовног проветравања
просторија у циљу спречавања ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске
године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика).
Исхрана ученика у школи
− обавезно је да деца оперу руке пре јела.
− деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају
симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19
Уколико се симптоми појаве у школи
a) Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у
COVID-19 амбуланту надлежног Дома здравља. Истовремено надлежна особа у
школи коју одређује директор школе обавештава надлежни Институт/Завод за
јавно здравље.
b) Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику
одмах ставити маску и сместити га у просторију за изолацију – некадашња
просторија за пријем родитеља, након чега се обавештавају родитељи и
надлежни Институт/Завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до
доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и
рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

