ОСНОВНА ШКОЛА „СЕСТРЕ ИЛИЋ“

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ О МЕРАМА
ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА У ШКОЛИ
Драги ученици ,
Полазак у школу у овим околностима подразумева да се треба придржавати одређених
мера заштите.
 Ученик не долази у школу уколико има повишену телесну температуру или симптоме
респираторне инфекције и о томе треба да обавести 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 сачека да по њега дође родитељ.
 Уколико је неко алергичан на амброзију (или има неки други вид алергије у овом периоду) треба
да обавести одељењског старешину
 Избегавајте боравак у групама , држите прописано одстојање , поздрављати се без раније
уобичајеног грљења и љубљења
 Правити одстојање при уласку у школску зграду
 Ићи у своју учионицу или кабинет , без задржавања у ходнику
 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;
 Маске се носе правилно тако што прекривају нос и уста
 У учионици мора владати ред, ученици седе на свом месту , нема трчања
 Водите рачуна о хигијени , користите воду, сапун и дезинфекциона средства која су вам
доступна у школи
 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 .
 У тоалет улази онолико ученика колико има кабина, а испред тоалета чека у реду са
поштовањем физичке дистанце од најмање 1,5 м, под надзором наставника;
 Водите рачуна о правилном коришћењу папирних марамица и њиховом одлагању , бацати у
корпу за отпатке , не држати у клупи
 Одржавај свој радни простор уредним (клупе, књиге, прибор)
 Понесите са собом флашицу са водом и довољну количину ужине за тај дан (у складу са
временом проведеним у школи и личним потребама). Избегавајте одлазак у пекару или
продавницу. Уколико одлазите поштујте дистанцу и све мере заштите укључујући и маску.
 У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у
школи и дворишту школе не стварати гужве.

