
 СРЕДЊА ШКОЛА 

 "BУК KАРАЏИЋ" 
 СЕЧАЊ 
 

 Тел. 023 3841-035 e-mail: srednjasecanj@gmail.com    Гимназијска 2   23240 Сечањ 

   

МЕРЕ ЗАШТИТЕ -САЖЕТАК УПУТСТВА 
(Према препорукама МП за безбедан повратак у школе, током трајања пандемије 

КОВИД-19) 

 

1. Едукација о начинима и значају превенције КОВИД-19 у школи - предавања првог 

дана школе свим ученицима (на чос-у), постери на видљивим местима и едукативни 

филмови на сајту школе 

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

  - ученици, наставници, ненаставно особље - мере пре доласка телесну темп. и не 

долазе у школу ако имају повишену темп. или респираторне симптоме 

3. Одржавање физичке дистанце: 

 - мин 1,5 м 

 - у учионицама највише 15 уч. (4м2 по ученику) 

 - препорука - не мењати учионице  

 - обуставити активности са повећаним стварањем аеросола 

 - настава физичког кад год је могуће и са програмом који омогућава дистанцу 

 - не стварати гужву у ходницима, одржавати дистанцу на одморима, организовати 

коришћење тоалета тако да улази онолико деце колико има кабина 

4. Ношење маски: 

 - школско наставно и ненаставно особље - увек 

 - ученици увек (при уласку, у ходнику, у учионици, при одласку у тоалет,  при 

одговарању...) осим кад седи у клупи и СЛУША наставу (не говори) 

 - користи се било која маска (хируршка или платнена), али да покрива НОС И УСТА 

5. Редовно прање руку - сапуном (20 сек)+ дезинф.70% алкохолом: 

 при уласку, пре јела, после тоалета... 

6. Редовно чишћење школске средине 

7. Редовна набавка потрошног материјала 

8. Редовна провера функционалности санитарних чворова и одржавање хигијене 

9. Редовно проветравање свих просторија: 

- природним путем  

- током наставе, уколико време дозвољава и за време одмора 

10. Редовно уклањање отпада 

 

***Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе који имају 

симптоме респираторне инфекције са сумњом на инф. Kовид 19: 

 

1. Уколико се симптоми појаве ван школе: 

 јавити се КОВИД - 19 амбуланти надлежног ДЗ 

 не долазити у школу, а обавестити надлежну особу у школи - педагог школе 

 

2. Уколико се симптоми појаве у школи: 

а) особље школе :  

 особа се јави у КОВИД - 19 амбуланту  надлежног ДЗ 

 надлежна особа (педагог) обавештава надлежни ЗЗЈЗ , Зрењанин (069 - 210-11-02) 
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б) ученици: 

-  ставити ученику маску 

-  сместити га у празну учионицу/просторију (одређену за изолацију) 

-  обавестити родитеље и надлежни Завод за јавно здравље (ЗЗЈЗ , Зрењанин  069 - 210-11-02) 

-  о ученику у просторији брине 1 особа - одељенски старешина или педагог, уз маску и 

рукавице 

-  просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати. 

 


