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На основу члана 126 став 4 тачке 18) и 20) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/2018- др. закон и 10/19 - даље: Закон), члана 10 

Правила понашања у ОШ „Миодраг Матић“ бр 53 од 26.02.2018. године (даље: Правила 

понашања) и Плана примене мера за спречавање ширења епидемије заразне болести бр. 374 

од 14.07.2020. године, директор школе доноси  
 

 

Mере и активности које се предузимају 

у циљу  спречавање појаве епидемије заразне болести 

 

1. Писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне 

болести, који садрже информацијe о симптомима заразне болести; 

2. Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину: 

- Ученици, родитељи и пратиоци као и наставно и ненаставно школско особље не треба да 

долази у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне 

инфекције. 

- Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у 

школу. 

- Наставно и ненаставно особље треба да провери телесну температуру пред полазак у школу. 

- На улазу у школу ће се проверавати телесна температура наставног, ненаставног особља и 

ученика. 

- За ученике који долазе организованим превозом до школе, неопходно је да медицинско 

особље које прати ученике у превозу, пре уласка у возило претходно провери телесну 

температуру ученика; 

3. Спровођење појачане хигијене и дезинфекције радних и помоћних просторија што укључује 

редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора; 

4. Одржавање физичке дистанце: 

- Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара. 

- За сваког ученика биће обезбеђено минимум 4м2 простора. 

- Едуковање ученика, наставника и школског особља о значају одржавања физичке дистанце 

за спречавање ширења инфекције. 

- Ученици не мењају учионице, нити долазе у контакт са ученицима других учионица. 

- Обустављају се активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, 

спорт, навијање). 

5. Обезбеђивање запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих 

средстава на бази алкохола за прање руку које су распоређене у сваку учионицу; 

6. Редовно прање руку 
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- Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или 

употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. 

- Обавезно прање и дезинфиковање руку свих запослених приликом уласка у школу, пре јела, 

после одласка у тоалет, пре спремања хране и увек када постоји потреба. Прање и 

дезинфекција руку деце ће се одвијати уз надзор радника за негу и пренос ученика 

(медицинско особље), а за децу која нису у могућности да самостално оперу и дезинфикују 

руке, ови запослени ће обављати прање и дезинфекцију руку деце. 

7. Ношење маски и других заштитних средстава 

Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи ће носити маске а по потреби  

визире и заштитне рукавице.  

8. Редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и 

опреме као што су тоалети, кваке на вратима, столова, столица, рачунарска опрема и друга опрема 

за рад; 

9. Организација уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из 

просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем. 

10. Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају симптоме 

респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19 

1) Уколико се симптоми појаве ван школе 

- Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и 

истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара. 

2) Уколико се симптоми појаве у школи 

- Запослени школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у 

COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у 

школи коју одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно 

здравље. 

- Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах 

ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и 

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, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати. 

 

Директор школе 

 

                           Др Зоран Р. Андрејић 


