
САОПШТЕЊЕ  ШКОЛЕ У ВЕЗИ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 

Драги родитељи, 

У складу са упутствима Министарства просвете, науке и  технолошког развоја,  у школи 

предузимамо мере заштите здравља ученика и запослених.  

Сматрамо  да је важно да будете информисани о томе  на који начин штитимо вашу децу и шта је 

потребно да предузмемо у случају да код ученика уочимо  симптоме респираторне  инфекције  

сличне инфекцији  COVID -19. 

У школи помоћно техничко особље редовно  чисти  школску средину (простор, прибор и опрема 

у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање и школским кухињама и 

трпезаријама (подови, зидови, врата, и друге површине које користи већи број особа: школске 

клупе и столови, столице, школски прибор – шестар, лењир, кваке, прекидаче за светло, ручке 

ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои, спортска опрема и сав остали прибор).  : 

механичким  чишћењем  водом и сапуном  или детерџентом; дезинфекција   се односи  на 

дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују (школске клупе, столови у трпезарији, 

спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир) и то искључиво 

средствима на бази 70% алкохола и након механичког  чишћења. 

Ово чишћење  и дезинфекција се обавља  пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два 

пута дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене). 

На дневној основи и по потреби више пута дневно се  проверава да ли су канте пуне и безбедно се 

празне  и одлажу  у складу са процедуром за управљање, уз  прописане мере заштите. 

 Док још временски услови дозвољавају, у учионицама и свим просторијама прозори су 

отворени. 

На улазима у школу постављене су дезо  баријере. 

У учионицама и током кретања кроз  школу, у школском дворишту поштује се мера одржавања 

физичке дистанце. 

Школско наставно и ненаставно особље у обавези је да пре доласка на посао провери телесну 

температуру, а   све време боравка у школи да носи маске или визире. 

У учионицама борави по 15 ученика, тако да свако дете седи само у клупи. 

У току одмора трудимо се да се у дворишту и у ходницима не стварају гужве. 

Због обавезног, честог  прања руку, сапуни и дезинфекциона средства  доступна  су у свим 

тоалетима, у свакој учионици, на ходницима. 

Ученици који су се определили за исхрану у школи оброке  добијају у школској трпезарији  у 

складу са препорученим  хигијенским мерама  и физичком дистанцом;  не  смеју међусобно да 

деле  храну и прибор за исхрану. 



Ношење маски  при уласку у школу па све до доласка до своје клупе, приликом одговарања  и 

сваког разговора,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.  

 

ПОСТУПАК СА УЧЕНИЦИМА ШКОЛЕ КОЈИ ИМАЈУ СИМПТОМЕ 

РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ СА СУМЊОМ НА  ИНФЕКЦИЈУ   COVID 19 

Уколико се симптоми појаве ван школе 

 Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено 

обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара. 

Уколико се симптоми појаве у школи 

При свакој сумњи на постојање  респираторне инфекције  ученику одмах стављамо  маску и 

смештамо  га у просторију одређену за  изолацију. Обавештавамо  родитеље и надлежни 

институт/завод за јавно здравље.  

 

Желимо да сва деца прођу  кроз  овај период  без последица, , да остану здрава, па вас молимо  

да и ви будете одговорни и према себи,  према свом детету, али и  особама са којима ваша деца 

ступају у контакт.  

                                                        Колектив школе 

                                                 


