ОСНОВНА ШКОЛА „СЕСТРЕ ИЛИЋ“

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ О МЕРАМА
ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА У ШКОЛИ
Поштовани родитељи,
У складу са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и
средње школе које захтева примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса
COVID 19, школа је донела План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и
заразних болести који налаже обавезу о доследном придржавању превентивних мера, као одговор
на појаву заразе.
Како би припремили децу за долазак у школу у овим околностима, неопходна је добра сарадња
породице и школе. Разговарајте са децом о томе шта се дешава и зашто школа али и Ваша
породица предузимају додатне мере предострожности. Уклоните страх који се ствара најчешће као
недостатак информација. Едукујући их о томе "зашто" радите одређене ствари, оснажићете их да се
активно укључе у процес и на тај начин контролишу ситуацију.
Избегавајте информације из непроверених извора. У оваквим ситуацијама, кружи много гласина и
лажних информација. Оне могу да допринесу ширењу панике. Одговорно делите са другима
садржаје о Корона вирусу. Предлажемо следеће изворе информација Портал COVID 19 Института
за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, сајтови Минстарства здравља као и других
надлежних министарстава. Сва упутства и информације о организацији и реализацији наставе
можете пронаћи и на сајту школе www.ossestreilicvaljevo.edu.rs :
У циљу добре сарадње неопходно је да:
 Свако јутро проверите телесну температуру својој деци пред полазак у школу;
 При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученик не долази у школу, а родитељ обавештава
одељењског старешину;
 Уколико неко у току трајања наставе добије температуре, почне да кашље и отежано дише треба то да пријави
одељењском старешини или предметном наставнику. У том случају ученик одлази у простор одређен за
изолацију и чека да по њега дође родитељ
 Уколико је Ваше дете алергично на амброзију (или има неки други вид алергије у овом периоду) треба да
обавестите Одељенског старешину
 Комуникација родитеља са школом и наставницима одвијаће се претежно телефонским и електронским
контактима;
 Особе које доводе децу у школу (родитељи) не улазе у школу, већ децу прате до улаза у школску зграду или
до капије школског дворишта, где децу млађег узраста преузима дежурни наставник и обавезно носе заштитну
маску тако да покрива нос, уста и браду;
 Сви ученици морају имати маске које могу бити хирушке, епидемиолошке или платнене. Ученик маску може
скинути у току часа, док седи у својој клупи и не одговара. Када ученик одговара ставља маску. При одласку у
тоалет, у ходницима школе и у школском дворишту, ученик носи маску;
 У школи има сапуна, убруса и дезинфикационих средстава али можете спремити деци (као што сте спремали
док смо ишли у школу на почетку епидемије) папирне марамице, влажне антибактеријске марамице,
антибактеријски гел…
 Препорука је да родитељи обезбеде детету флашицу са водом и довољну количину ужине за тај дан (у складу
са временом проведеним у школи и потребама детета) како би избегли одлазак у продавницу, пекару и сл.

Упозорите децу:
 Да приликом доласка у школско двориште држе одстојање између другова (без раније
уобичајеног грљења и љубљења)
 Улазе у школску зграду са одстојањем 1,5 до 2 метра
 Иду право у учионице или кабинете где ће имати наставу (нема преласка из кабинета у
кабинет), нема задржавања у ходницима
 У тоалет улази онолико деце колико има кабина, а испред тоалета чека у реду са
поштовањем физичке дистанце од најмање 1,5 м, под надзором наставника;
 Маске се морају правилно користити (маска прекрива нос и уста)
Подсетите их да је важно:
 Редовно прати руке сапуном и водом у трајању од 20 секунди или дезинфиковати руке средством за
дезинфекцију. Не додиривати лице, посебно нос, уста и очи пре прања или дезинфекције руку;
 Пре јела опрати руке. Ученици међусобно не деле храну и пиће .
 Да воде рачуна о правилном коришћењу папирних марамица и њиховом одлагању , бацати у корпу за
отпатке , не држати у клупи
 Одржавати свој радни процтор уредним (клупе, књиге, прибор)

