
На основу Упутства о мерама заштите 

здравља ученика и запослених за 

основне и средње школе, доносимо 

Упутство o понашању ученика ОШ 

„Десанка Максимовић“ и њихових 

родитеља током трајања пандемије 

COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКA 

 Потребно је одржавати међусобну физичку дистанцу (од 

најмање 1,5 метра) посебно у време малих и великих одмора. 

 У тоалет треба да улази онолико ученика колико кабина има, а 

испред тоалета је потребно да се чека у реду са поштовањем 

физичке дистанце. 

 Ученици све време боравка у школи треба да носе маску, али 

она се може одложити у периоду када ученик 

седи у својој клупи и слуша наставу. 

 Обавезно је редовно прање и одржавање 

хигијене руку: 

- Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 

двадесет секунди или употребом 

дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. 



После 3 до 4 извршених дезинфекција руку, обавезно  опрати 

руке воом и сапуном. 

- Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у 

тоалет, после брисања носа и увек када постоји потреба. 

 Уколико ученик за време наставе осећа неке здравствене и 

физичке тегобе, треба да се  обрати учитељици, предметном 

наставнику, одељењском старешини или било ком другом 

заосленом у школи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА 

 

 Родитељи су у обавези да сваки дан ученику      

пре доласка у школу, провере телесну температуру. 

 Уколико се код ученика појаве симптоми који 

могу да указују на инфекцију COVID-19, потребно је да 

родитељ одведе дете у COVID-19 амбуланту надлежног 

Дома здравља и да о томе обавести учитеља, односно 

одељењског старешину. 

 Родитељи су дужни да буду телефонски доступни све време 

боравка њиховог детета у школи. 

 Особе које доводе децу у школу, не треба да улазе, већ да 

децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског 

дворишта. 

 Уколико родитељ улази у школу и има контакт са 

запосленима у школи, у обавези је да носи маску. 

 

Слободан Егеља, директор школе 

 

 

 

 


