
 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ У ШКОЛИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 

 

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 

➢ Ученици треба да провере телесну температуру пред полазак у школу  

 

Одржавање физичке дистанце 

➢ Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5m  

➢ Ученици не мењају учионице, односно, настава за једно одељење се одвија у истој 

учионици (осим за рачунарски кабинет, тј. наставу информатичких предмета и пословне 

кореспонденције и комуникације ) 

➢ Ученици за време малих одмора остају у учионици, а редар је задужен за ред у 

учионици 

➢ Ученици велики одмор проводе на отвореном кад год то временске прилике 

дозвољавају. У случају лоших временских услова остају у учионици. Редари су све 

време у учионици 

➢ Обустављене су све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола 

(певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, 

нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта  

➢ У женски тоалет улазе највише 2 ученице, а у мушки 3 ученика. Испред тоалета се чека у 

реду са поштовањем физичке дистанце. Одлазак ученика у тоалет је током трајања часа 

уз дозволу наставника  

 

Ношење маски 

➢ Ношење маски у школи је обавезно, осим у случајевима који су медицински оправдани 

и документовани 

➢ Маску ученик треба да носи при уласку у школу, па све до доласка до своје клупе 

➢ Маску ученици обавезно користе и приликом одговарања и сваког разговора, 

приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет, али 

она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу 

➢ 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 

Редовно прање руку 

➢ Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 

20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола 

➢ На уласку у школу обавезно је дезинфиковати руке дезинфекционим средством 



➢ Руке се перу пре јела, после одласка у тоалет, пре узимања хране, након обављања 

респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. 

после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су 

видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба 

➢ После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном 

➢ Не треба додиривати очи, нос и уста неопраним рукама 

 

Поступак са ученицима школе које имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на 

инфекцију COVID 19 

1. Уколико се симптоми појаве ван школе 

✓ Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља 

✓ Не долазити у школу  

✓ Обавестити одељењског старешину 

✓ Даље пратити препоруке лекара 

2. Уколико се симптоми појаве у школи 

✓ При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученик се јавља дежурном 

наставнику или психологу и смешта у просторију одређену за изолацију. Маску све 

време ОБАВЕЗНО носити 

✓ Школа ће обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље 


