РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СРЕДЊА ШКОЛА
КРУПАЊ
Дел. број: 1064-01
Датум: 26.08.2020.

Упутство за родитеље/законске заступнике 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.
 Родитељи/законски заступници треба свако јутро да провере телесну
температуру својој деци пред полазак у школу.
Родитељи/законски заступници треба да обезбеде маске за ученике. 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.
3) Одржавање физичке дистанце
 Родитељи/законски заступници долазе у школу искључиво на позив
одељењског старешине, стручног сарадника, директора или секретара школе.
Препоручује се да се до заказаног времена не улази у школу, већ да се чека на
отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике
дозвољавају. Уколико се чека у затвореном не стварати гужву у ходницима.
 Потврде о статусу ученика за остваривање различитих права издају се по
правилу ученицима, у времену од 9-11 сати за прву смену и у времену од 1315 сати за другу смену. Уколико ученик не похађа наставу потврду може узети
родитељ/законски заступник у времену од 9-11 сати за прву смену и у времену
од 13-15 сати за другу смену.
 Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5
метара.
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4) Ношење маски
Ношење маске обавезно је за све време боравка у школи.
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) Дезинфиковање руку
Приликом уласка у школу обавезно дезинфиковати руке.

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

Уколико се симптоми појаве ван школе

Са дететом се јавити 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

Ученик одмах мора ставити маску и биће смештен просторију одређену за изолацију, а о
томе ће одмах бии обавештени родитеље/други законски заступници и надлежни
институт/завод за јавно здравље. О ученику, у просторији за изолацију до доласка
родитеља/законског заступника бринуће једна особа користећи маску и рукавице, а
просторија након одласка ученика биће очишћена и дезинфикована.

Директор
________________________
(Ратомир Думић)
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