ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОМОЋНЕ РАДНИКЕ

✓ Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два пута дневно
(након завршетка преподневне и послеподневне смене) простора, прибора и опрема у
тоалетима, учионицама, зборници, (подови, врата, и друге површине које користи већи
број особа: школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке ормарића,
славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои и сав остали прибор).
✓ Чишћење је механичко и то водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем,
почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка
нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и
просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе...) и свежих раствора
средстава којима се чисти.
✓ Механичко чишћење је обавезно након завршетка сваке смене✓ Дезинфекција се односи само на дезинфекцију заједничких предмета који се често
додирују (школске клупе, столови у трпезарији, кваке, ручке на прозорима, школски прибор
тастатура, миш и сл.) и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког
чишћења видљиво запрљаних површина.
✓ Дезинфекција и проветравање простора у коме се обавља настава је обавезна пре почетка
наставе у свакој смени, односно у паузи између смена, односно у паузи између изласка и
уласка група ученика
✓ Обавезна је дезинфекција простора у коме се оджавају састанци, непосредно пре почетка
састанка, као и одмах по завршетку састанка
✓ Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање тканине. При
коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према
упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина употребе и неопходног
контактног времена. Препоручује се прављење хигијенског плана чишћења вођење
евиденције на дневном нивоу.
✓ Организовати коришћење тоалета од стране ученика тако да у тоалет улази онолико деце
колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце
од најмање 1,5 м. После коришћења тоалета ученицима дезинфиковати руке
✓ Обавезно је редовно проветравање свих просторија искључиво природним путем
(отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације
централизованог затвореног типа. Проветравање је обавезно за време сваког школског
одмора и између смена. Уколико временски услови дозвољавају препоручује се држање
отворених прозора и током трајања наставе.
✓ Обавезно је редовно уклањање отпада тако што се отпад одлаже у кесе у канте за смеће.
Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са
процедуром за управљање, уз прописане мере заштите. Одлагање употребљених маски и
рукавица се врши у посебно обележена места (кутија или канта) у кесу за смеће, након чега
се она везује и одлаже заједно са комуналним отпадом. Одлагање отпада обавезно
вршити са рукавацама које се након употребе перу и дезинфикују (рукавице за вишекратну
намену) и исте држати на одређеном

✓ На дневној основи и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне и
безбедно празнити и одлагати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере
заштите
✓ О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа
користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета помоћни радник треба да
очисти и дезинфикује.

