
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ   Ученици су дужни да: 
� пре поласка у школу код своје куће измере температуру и ако је имају о томе обавесте одељенског старешину и не долазе у школу  
� пре уласка у школу изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће  
� користе прописану заштитну опрему - заштитну маску и да са њом пажљиво рукују, да не би угрозили своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица и након употребе исте одлажу у канте које су предвиђене за то;   
� маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.  
� маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.  
� маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.  
� заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп и сл., већ је остављати да виси око врата.   
� маска се може одложити (спустити испод браде) у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.  
� током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.  
� физички контакт са свима се своди на минимум.   
� не смеју да додирују нос, очи, уста, лице пре него што добро оперу руке.  



 
� не треба да користе платнене марамице за брисање носа.   
� потребно је да додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке сапуном и водом најмање 20 секунди;   
� обавезно морају да перу руке пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.  
� да држе минимално растојање од 2 метра у учионици, ходнику,ђачкој кухињи или школском дворишту;   
� да понесу своју флашу са водом  
� не смеју користити храну, воду, прибор и др. од других ученика  
� да користе тоалет тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.  
� Уколико се појаве симптоми вируса ван школе јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити одељенског старешину. Даље пратити препоруке лекара.  
� Уколико се појаве симптоми заразе у школи ученику одмах ставити маску и мора се сместити  у празну учионицу/просторију одређену за изолацију, обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице.  


