
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ 

Правила понашања током трајања пандемије 
COVID-19 

 Први дан школске године посветити  предавању  и дискусији о 
начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини. 

 

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину  

 Проверити телесну температуру пред полазак у школу.  

  Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара. 

 Све време боравка у школи треба носити маску  тако да покрива нос и уста. 

 Боравак у учионицама треба да буде највише 15 (18) ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по 
детету и по једно дете у свакој клупи.  

 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 саветовати ученике да не стварају  гужве (Обавезно 
појачано дежурство наставника по распореду који је истакнут на огласној табли). 

 Организовати коришћење тоалета 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. 

 Редовно прање руку 
Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 
20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. После 3 до 4 
извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. 

 Обавезно за време сваког школског одмора , између смена и током трајања наставе, 
уколико временски услови дозвољавају препоручује се држање отворених прозора. 

 Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију 
заједничких предмета који се често додирују (школске клупе,  спортска опрема, кваке, 
ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир) и то искључиво средствима на бази 
70% алкохола. 

 Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају симптоме 
респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19 



  Уколико се симптоми респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19  
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 : 

 Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у COVID-19 
амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у школи  обавештава 
надлежни институт/завод за јавно здравље.  

 Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити 
маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и обавестити 
родитеље 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. 


