
УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ    Наставник у продуженом боравку је обавезан да ујутру прихвати децу из своје групе и обезбеди несметан пролазак до учионице, поштујући при том протокол уласка у школу (родитељи и деца треба да дезинфикују руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређу преко постављене дезобаријере за обућу, а родитељи да се што краће задржавају). У учионици распоред деце и наставника треба да буде такав да између свих особа у просторији удаљеност буде већа од два метра.  Ученике треба стално подсећати на мере заштите и превенције. Континуирано треба да проветравају простор током боравка деце у учионицама и другим просторијама. Потребно је обезбедити да ученици редовно прате наставу на даљину (ТВ часови), а према распореду који је доступан за сваку седмицу унапред. По завршетку ТВ часова ученици треба да раде домаће задатке или да учествују у изради других задужења која добијају од својих наставника. Учење у оквиру наставних предмета треба комбиновати са активностима за релаксацију и активан одмор или омогућити ученицима да сами заберу чиме ће се бавити у термину када не уче. У складу са временским приликама ученици треба да буду што више у школском дворишту, уз обавезан надзор наставника. Препоручује се организовање боравка и играња деце у дворишту кад год је могуће, али тако да при томе не долази до мешања деце различитих мањих група. Активности ученика у малим групама треба да буду тако организоване да се међусобни контакт различитих група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, двориштима, салама и тоалетима. Родитеље је потребно обавестити о свим потребним смерницама и протоколима који се успостављају у установи у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених. Наставник 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. 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.   


