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Упутство о мерама заштите здравља ученика
Средње школе у Крупњу
(Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19)

1) Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини
Сајт школе је www.srednjaskola.edu.rs. Потребно је да пратите постављање
докумената, едукативних материјала и видео филмова о начинима и значају
превенције COVID-19 који ће бити постављани на сајт школе и на видљивим
местима у просторијама школе.
2) Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину
• Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну
температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
3) Одржавање физичке дистанце
• Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5
метара.
• Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца и по један ученик
у свакој клупи.
• Не стварати гужву у свлачионицама већ будите стрпљиви и сачекајте свој
ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2 по ученику.
• У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали
и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве. На малим
одморима излазиће само ученици који морају у тоалет и то по један ученик.
• Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и
великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на
отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике
дозвољавају.
• Tоалети се користе тако да у тоалет улази онолико ученика колико кабина
има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од
најмање једног метра.
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4) Ношење маски
− 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.
5) 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. После 3 до 4
извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном.
Демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању
руку, на свим местима где се руке перу.

•

Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, након
обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.),
после великог одмора, после часа физичког васпитања и увек када постоји
потреба.

6) 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.

7) Исхрана ученика
Ученици имају слободно време – велики одмор за исхрану ван школе.
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Препоручује се да се за столовима седи на удаљености од најмање једног, а пожељно
два метра, у сваком правцу. Опрати руке пре јела. Не делити храну и прибор за
исхрану.

Поступак са ученицима које имају симптоме респираторне инфекције са
сумњом на инфекцију COVID 19
1.

Уколико се симптоми појаве ван школе

Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и
истовремено обавестити одељењског старешину у школи. Даље пратити препоруке
лекара.
2.

Уколико се симптоми појаве у школи

При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити
маску и сместити га у празну просторију одређену за изолацију и обавестити
родитеље/законске заступнике и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику,
у просторији за изолацију до доласка родитеља/ законског заступника, потребно је да
брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета
очистити и дезинфиковати.
Директор
_____________________
(Ратомир Думић)
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