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ОБАВЕЗНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

1. Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину: 

 
- Родитељи/хранитељи су у обавези да свако јутро провере телесну 

температуру својој деци пред полазак у школу 

- Наставном и ненаставном школском особљу, као и сваком појединцу који 

улази у зграду, ће се на улазу проверавати телесна температура (у случају да 

је она повишена, дете се шаље кући или смешта у собу за изолацију до 

доласка родитеља; а запослени се враћају кући) 

- Ученици, наставно и ненаставно школско особње не треба да долазе у 

школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме 

респираторне инфекције 

 

2. Одржавање физичке дистанце 

 
- одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 м 

- у учионицама може да борави највише 15 ученика, уз обезбеђена 4 м2 по 

детету/ученику 

- у клупи може да борави само 1 дете/ученик 

- едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају одржавања 

физичке дистанце за спречавање ширења инфекције (пред почетак / на 

почетку шк. године), час одељењског старешине искористити за едукацију 

ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања 

- потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање 

аеросола (певање, викање, спорт, навијање) 

- на часовима музичког се не пева, нема проба школског хора 

- на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове 

(гимнастика и сл.) треба прилагодити услове и кад год је могуће наставу 

изводити на отвореном 

- у ходницима и дворишту школе не стварати гужву! 

- одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је током малих и 

великих одмора, а кад год временске прилике дозвољавају; одморе 

проводити на отвореном 

mailto:skcentar.dositej@gmail.com
http://www.skcentar.edu.rs/


Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ – Суботица 
Зрињског и Франкопана 2 
24000 Суботица 
Тел: 024/556-119 или 024/527-449 
skcentar.dositej@gmail.com 
www.skcentar.edu.rs 

 

2 
 

- особе које доводе децу у школу, не улазе у зграду, већ децу прате до улаза, 

где их преузима дежурно особље 

- не спроводити прославе у објекту, приредбе, као ни организоване групне 

посете местима где се очекује окупљање већег броја особа (излети, 

екскурзије) 
 

3. Ношење маске 

 
a. школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи 

треба да носи маске, 

b. ученици: 

- маску ученик треба да носи при уласку у школу, па све до доласка до своје 

клупе 

- 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 

- маска се користи приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка 

на одмор или тоалет 

- током боравка у школи могуће је да се користи било која маска, али она 

мора да се користи на исправан начин (тако да покрива нос и уста) 

 

4. Редовно прање руку 

 
- КАКО? 

- Водом и сапуном у трајању од 20 секунди (пратити демонстрацију на 

постерима) 

- Након прања руку, користити дезинфекционо средство на бази 70% 

алкохола 

КАДА? 

- Обавезна дезинфекција руку се врши при уласку у школу 

- Руке се перу пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након 

обављања респираторне хигијене, после игре, када су видно запрљање и 

увек када постоји потреба 
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ГДЕ? 

- На свим уређајима за прање руку, уз коришћење течног сапуна/средства за 

дезинфекцију 

 

5. Редовно чишћење школске средине 

 
КАКО? 

- Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и 

стругањем (од чистијих ка прљавијим порвшинама) 

- За детаљне процедуре дезинфекције, по потреби се ангажују овлашћене 

установе 

- Школско особље може обавља дезинфекцију заједничких предмета 

(школске клупе, столови у трпезарији, спортска опрема, ручке, школски 

прозор...) и то искључиво средствима на бази 70% алкохола 

- Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање 

тканине! 

 

КАДА? 

- Обавити чишћење ПРЕ ПОЧЕТКА рада школе и свакодневно, минимум ДВА 

ПУТА ДНЕВНО! 

 

ШТА? 

- Простор, прибор и опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за 

физичко, у кухињи, трпезарији (подови, зидови, врата, школске клупе, 

столови, столице, школски прибор, кваке, прекидачи за светло, ручке 

ормарића, славине WC шоље, водокотлићи, лавабои, спортска опрема...) 

 

 

 

Директор: 

Наташа Нимчевић 
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