
Обавештење за родитеље/старатеље: 
Препоруке за безбедан рад школе 
током трајања пандемије 
 

У циљу спречавања ширења инфекције Ковида 19,  неопходно је да се сви строго 
придржавамо препорука и упутстава 

  

 Родитељ / старатељ доноси одлуку и потписује изјаву о начину похађања наставе свог 
детета; 

 Родитељ / старатељ има право да преиначи одлуку о начину похађања наставе 
ученика, о којој треба да обавести учитеља / одељењског старешину; 

 Уколико родитељ / старатељ дозволи детету да похађа наставу у школи према моделу 
који је усвојен у школи, обавезује се да поштује препоруке о мерама заштите здравља 
свог детета; 

 

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину: 

 Свако јутро пред полазак у школу родитељ је обавезан да провери телесну 
температуру свом детету 

 Уколико дете има повишену температуру и/ или симптоме респираторне инфекције, не 
треба да долази у школу; 

 

Одржавање физичке дистанце 

 Дете треба саветовати да је у циљу заштите здравља неопходно да одржава физичку 
дистанцу са другим особама у школи (да се не грли и љуби ни са ким у школи, да не 
додирује личне ствари својих вршњака...) 

 Дете треба саветовати да слуша упутства и савете учитеља и  наставника и да се 
строго придржава инструкција које добије; 

 Родитељу није дозвољено да улази у школску зграду, већ да дете доведе до улаза у 
школску зграду где децу преузима  дежурни учитељ / наставник. На истом месту ће 
родитељ и сачекати дете након завршетка наставе. 

 

Ношење маски 

 Обавеза родитеља / старатеља и детета је да носи заштитну маску тако да покрива 
нос, уста и браду 

 Дете треба да носи маску при уласку у школу, па све до доласка до своје клупе 



 Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора, приликом било 
којег кретања ван клупе, одласка на одмор или у тоалет; 

 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; 

 Неопходно је да дете у торби има резервну маску(уколико дође до оштећења); 
 Препорука је да дете са собом носи флашицу са водом; 

 

     Редовно прање руку 

 Обавеза детета је да поштује упутства учитеља / наставника и осталих запослених о 
обавези одржавања хигијене руку (прање и дезинфекција) на прописан начин; 

 Децу треба упутити да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама; 

 Потрудите се да дете у школу понесе сав потребан прибор за рад, јер позајмљивање 
од другара није дозвољено; 

 

          Сарадња са школом 

 Неопходна је стална и квалитетна сарадња родитеља и учитеља, наставника и 
осталих запослених у школи; 

 Због актуелне епидемиолошке ситуације начини комуникације са учитељима и 
наставницима оствариваће се уз помоћ средстава електронске комуникације; 

 Будимо подршка једни другима, помозимо нашој деци ; 

 Будимо дисциплиновани, одговорни и доследни и покажимо својим примером 
како треба да се понашамо и реагујемо! 

 Заједничким снагама успећемо да заштитимо здравље наше деце! 
  

 Хвала што поштујете препоруке и упутства ! 

 


