
УПУТСТВО ЗА  РАДНИКЕ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ    Запослени за сво време боравка у школи мора да носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, као и да редовно спроводи мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку. Такође је обавеза свих запослених да морају да одмах по уласку у објекат школе да дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици. Запослене су обавезне да свакодневно спроводе прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање простора пред долазак ученика и након одласка ученика. Тачније запослене су дужне да редовне чисте и дезинфикују подове, врата, столове, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке ормарића, славине, објекти за играње и спорт у дворишту). Потребно је што чешће дезинфиковати тоалете. Редовно одржавање простора подразумева чишћење најмање два пута дневно а по потреби и чешће. На улазу у објекат морају свакодневно да постављају дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. Средство за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења. Запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно COVID-19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отезано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације, јаве се директору и удаље са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по процедури која важи за све грађане са сумњом на  COVID-19 и да до потврде да су здрави не долазе на посао.  


