УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ, СТАРАТЕЉЕ, ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ
• Родитељи обавезно проверавају телесну температуру свог детета/ученика пред полазак у
школу, а уколико ученик има повишену температуру или симптоме вируса, дете не иде у
школу, о чему родитељ обавештава одељенског старешину. Симптоми могу бити: повишена
температура, бол у грлу, кашаљ, недостатак даха, тј. отежано дисање, главобоља, грозница,
губитак чула укуса и мириса, умор, малаксалост итд.
• Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду
или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни
учитељ/наставник. Особе које доводе децу обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос,
уста и браду. 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.
• Неопходно је детету обезбедити заштитну маску.
• Препоручује се да дете има своју малу бочицу дезинфекционог средства
• Препоручује се родитељима да дете доручкује/руча код куће, и да понесе ужину од куће
• Деци нагласити да међусобно не деле храну и пиће
• Ученик мора имати своју флашицу са водом и не сме исту делити са другом децом.
• Родитељи на позив дежурног наставника, односно одељењског старешине морају доћи по
своје дете и одвести га кући, уколико се примети било који симптом.
• Родитељи неће моћи да улазе у школску зграду, нити двориште, већ ће дете допратити до
улаза у двориште школе.
• Ученик мора имати своју флашицу са водом и не сме исту делити са другом децом
Каква су упутства за ученике?
Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики
одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
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. Ученици СМШ
У тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са
поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.
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.

