
 

Школа за основно и средње образовање 

„Радивој Поповић“ 

Фрушкогорска 73 

22000 Сремска Митровица 

Тел. 022/639-185 

Дел.бр.___________ 

Датум:___________ 
 

 

СМЕРНИЦЕ И ПРОЦЕДУРЕ У УСТАНОВИ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ, 

РОДИТЕЉА И ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 

На основу инструкција у вези са поступањем школа поводом отварања објеката за пријем 

ученика у продужени боравак од стране МПНТР, као и препорука Владе Републике 

Србије достављамо, 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

 

• 1. Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном од 7 : 00 , а по 

ученике могу доћи најкасније у 15:30  ; 

• 2. Сваког дана, пошто дођу по дете или дете буде довезено школским превозом, 

родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и 

наредног дана; 

• 3. Родитељима је потребна потврда од стране послодавца која доказује да су оба 

родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад 

од куће; 

• 4. Пријем деце обављати у складу са важећом процедуром поновног доласка детета 

након дужег одсуства уз потврду надлежног педијатра; 

• 5. При уласку у школско двориште и установу су постављене дезо-баријере; 

• 6. Свакодневно, пре уласка у школско возило или уласка у продужени боравак ће се 

вршити тријажа од стране медицинског техничара ( мерење температуре детета); 

• 7. При организованом превозу деце ( кућа -  школа), мере социјалног дистанцирања и 

појачане дезинфекције се морају поштовати и током превоза. У том смислу потребно је 

да возач носи маску која прекрива нос и уста, рукавице, да размак између деце буде 

минимално 2 метра ( нпр. у сваком другом реду седи по једно дете – у случају недостатка 

возила, превоз обављати у интервалима) и интезивирати мере личне хигијене возача и 

дезинфекцију унутрашњости возила ( возачка кабина, рукодржачи, седишта итд.); 



• 8. Свакодневно, пре уласка у школу ће се мерити телесна температура и запослених; 

• 9. Посебно ће бити озтначен улаз за запослене у школу, а посебно означен излаз из школе; 

• 10. Посебно је означена линија кретања запослених унутар школе; 

• 11. Посебно је означена линија дистрибуције хране из школске кухиње до трпезарије; 

• 12. Особе које раде на припреми и дистрибуцији хране морају носити маске и рукавице и 

спроводити мере појачане личне хигијене, посебно учесталог прања руку и мере појачане 

опште хигијене; 

• 13.При уласку у установу налазе се средства за дезинфекцију руку; 

• 14. Приликом доласка/одласка деце успоставити процедуру контролисаног уласка како 

се не би стварала гужва и како би се обезбедила препоручена дистанца од 2 метра, у 

складу са могућностима, организовање прихвата деце испред објекта ( на улазу), у 

унапред договореним интервалима. Родитељи – НЕ УЛАЗЕ УНУТРА. Родитељи деце треба 

да носе маску и рукавице при доласку; 

•  15.Важност остајања код куће деце са симптомима болести – респираторне, цревне 

инфекције, повишена температура и сл. Или са сумњом на почетак болести ( умор, губитак 

апетита и сл.); 

• 16.Спроводити строгу тријажу деце при пријему у објекат. Особа која обавља тријажу 

треба да пре прегледа и након сваког прегледа уколико је имала контакт са дететом опере 

руке топлом водом и сапуном, као и да користи личну заштитну опрему – маску, 

рукавице, визир, радну униформу. Размотрити могућност увођења мерења телесне 

температуре бесконтактним топломером или трака топломером при доласку детета – 

обрисати га након сваког мерења алкохолном марамицом или дезифицијенсом.При 

свакој сумњи на постојање респираторне болести, дете не примати у колектив; 

• 17.Појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће дезинфекције 

простора, површине и предмета, укључујући играчке, површине и предмете који се често 

додирују ( прекидачи за светло, кључеви, ручке ормарића, судопера, столови, столице, 

објекти за играње у дворишту и сл.) 

• 18.Резервну гардеробу, обућу као и наставна средства коју ученици доносе у Школу 

потребно је у посебној просторији дезинфиковати и оставити да се осуше пар минута па 

им тек онда предати; 

• 19. Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за његове 

потребе током боравка у школи; 

• 20. Деца за столовима у трпезарији ( посебна просторија у оквиру боравка) седе на 

удаљености од 2 метра. 

• 21. Дневни одмор – спавање организовати тако да се деца на креветима позиционирају 

по принципу – „ноге – глава“ уз препоручену раздаљину од 2 метра. Обезбедити 

појединачне кревете и постељину за свако дете и строго водити рачуна да се не мешају. 

• 22. Увести чешће прање руку деце, а обавезно након кијања, кашљања, плача, пре и после 

конзумирања хране. У случају пружања помоћи при прању руку детета, особље мора 

након тога опрати своје руке; 

• 23. Током мењања пелена у млађим групама, строго поштовати процедуру одржавања 

хигијене руку пре и након замене и одлагања пелена. Након замене пелена, обавити и 

прање руку детета, као и прања и дезинфекцију површина и завршног прања руку након 

спроведене процедуре; 



• 24. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у 

складу са упутством произвођача, везаном за намену, концентрацију, начин примене и 

неопходно контактно време; 

• 25. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију морају се држати ван домашаја деце 

и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло удисање 

евентуалних испарења; 

• 26. Не користити вештачку вентилацију у установи; 

• 27. У установи треба да буде најмањи могући број запослених у исто време, али свакако 

толики да је могући организовати функционисање продуженог боравка; 

• 28. Укупно особље школе ( директор, помоћник директора, наставници/дефектолози, 

стручни сарадници, секретар,административно особље, особље на одржавању хигијене, 

кухињско особље) морају да носе маске, као и да редовно спроводе мере личне хигијене 

средством на бази 70% алкохола; 

• 29. Код сваке промене здравственог стања, дете изоловати у собу за изолацију, одмах 

обавестити родитеље/ старатеље и, у најкраћем року, дете упутити лекару. Уколико се 

врши мерење телесне температуре обичним топломером ( препоручено само код деце 

код које се сумња на повишену температуру), обавезна је дезинфекција топломера након 

мерења, као и хигијена руку. 

• 30. Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у школу да дезинфикују сопствене 

мобилне телефоне; 

• 31. Запосленима треба одредити просторију за пресвлачење као и радну униформу 

(мантил или блузу и панталоне); 

• 32. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су 

ученици; 

• 33. Редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова, 

врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за 

играње и спорт у фискултурној сали и дворишту и других површина које користи већи број 

лица; 

• 34. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце. 

 

Директор школе: 

Негован Николић 


