УПУТСТВО ЗА ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
И НАСТАВНИКЕ

• Наставно особље обавезно да провери телесну температуру пред полазак у школу
• Обавезно пре уласка у школу очистити обућу на дезобаријеру и дезинфиковати руке на уласку
• Обавезно је ношење маске све време боравка у школи
• Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара, а у учионицама
по једно дете у свакој клупи.
• Едуковати ученике о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције.
Поставити видна обавештења/постере о одржавању физичке дистанце, мерама заштите и
одржавању личне хигијене.
• Ученицима се настава за један разред СМШ одвија у истој учионици.
• Наставници су у обавези да након сваког часа дезинфикују инструмент (начин зависи од
специфичности инструмента) и након сваког часа врше проветравање учионице.
• Први час са учеником, поред прављења распореда и договора око начина рада искористити за
скретање пажње препоруке којима морају да се воде у овим околностима.
• Наставу физичког васпитања организовати према посебном упутству које су добили наставници тог
предмета (на отвореном када год је то могуће, избегавати блиски контакт односно обавезно
одржавање физичке дистанце од најмање два метра у свим правцима). Пре и после сваког часа
неопходно је дезинфиковати заједничкe предметe (справе, лопте и сл.), проветрити салу и
обезбедити чишћење и дезинфекцију.
• Саветовати ученике да не стварају гужву у дворишту и ходницима, већ да буду стрпљиви и
сачекају свој ред за улазак/излазак из школе/учионице према инструкцији наставника са размаком
минимум 1,5м.
• 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 у свом обележеном простору.
• За време малог одмора наставник чека у учионици долазак колеге који има наредни час, јер деца
не излазе из учионице за време малог одмора (5минута)
• Пре почетка часова учитељ/наставник припремиће прибор за рад (сунђер, таблу, лењир и др.) за
почетак наставе. Таблу брише искључиво наставник, а прибор се дезинфикује после употребе од
стране једног ученика,а пре употребе од стране другог ученика.
• Обезбедити више креда (маркера) да не би једну креду користило више ученика.
• Када то временски услови дозвољавају држати отворен прозор у учионици због проветравања
простора

• Уколико наставник има паузу између часова, а има потребу да излази из школе ради обављања
приватног посла, обавезно мора уписати време изласка и време уласка у школу у књигу
евиденције.
• Уколико препознате симптоме COVID вируса, потребно је да обавестите послодавца и хитно се
јавите лекару
• Уколико наставник уочи симптоме COVID вируса код неког детета, дужан је да позвове родитеље
детета и обавести управу школе ( До доласка родитеља дете ће бити у изолацији)

