
УПУТСТВО О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЗА УЧЕНИКЕ 

ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 

 Драги ученици, 

у циљу безбедног повратка у школу током трајања пандемије Ковид-19, важно је да будете 

упознати са одређеним мерама у циљу заштите здравља свих који у школи бораве, 

укључујући и вас, ученике. Током боравка у школи неопходно је да сви ученици 

свакодневно уважавају следеће мере заштите: 

-  Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или 

симптоме респираторне инфекције 

- У случају да током боравка у школи ученик добије температуру или примети друге 

симптоме респираторне инфекције, потребно је да пријави предметном наставнику.   

-  Одржавајте 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 стварајте гужве 

- Приликом уласка у школску зграду одржавајте дистанцу од 1,5 метра и идите у своју 

учионицу без задржавања у ходнику 

-  У тоалет улази онолико ученика колико има кабина, а испред тоалета чекате у реду са 

поштовањем физичке дистанце од најмање 1 метра 

- Редовно перите руке сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или употребом 

дезинфекционог средства  (после 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке 

водом и сапуном) 

- Прање руку је обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, 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 

- Препоручујемо да у школу понесете ужину и флашицу са водом у довољној количини за 

тај дан, како не бисте напуштали школско двориште за време боравка у школи 

- Храну и пиће немојте међусобно делити 

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.  

у Ваљеву, 

27.08.2020.       Директор школе Снежана Јовановић 


