
Опште препоруке за родитеље ученика 1.pазреда током трајања епидемије 

 

1. Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, и да уз 

минимално задржавање, размени информације са запосленима у школи који су задужени за пријем 

ученика (дежурни учитељ).  

 

2. Pодитељи не треба да улазе у школу, као ни у школско двориште, како при довођењу, тако и у 

прихвату деце на крају дана. 

 

3. Потребно да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из школе 

задржавају међусобну удаљеност од 2 метра. 

 

4. Препорука је да дете долази у школу у пратњи једног родитеља, како би се смањила гужва, а 

пожељно је да то увек буде исти родитељ. 

 

5. Није дозвољено да родитељ доводи или одводи дете из школе, нити да улази у просторије школе 

ако дете (или родитељ) има повишену телесну температуру или знаке респираторних инфекција 

попут кашља или кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту са особама 

позитивним на Covid 19. 

 

6. Ђаци ће бити обавезни да носе маске, а контрола ће се обављати и на улазу у школу. Са њима ће 

морати да иду све до своје клупе у учионици где ће моћи да их одложе док не буду одговарали или 

изашли на одмор.  

 

7. Могу да се користе све врсте маски, од хируршких до платнених. 

 

8. Школа је предвиделе да се на улазу дезинфикују руке ђацима, а поред маски биће обавезно и 

држање дистанце међу ученицима. Ђаци који из здравствених разлога не могу да носе маске, носиће 

визире, а рукавице нису обавезне. 

 

9. Пре доласка у школу, родитељ има обавезу да измери температуру себи и детету, а у случају 

повишене температуре, не треба доводити дете и нужно је обавестити учитеља. 

 

10. Ако се у породици неког ђака појави корона, он неће ићи у школу иако није заражен. 

 

11. Ако се посумња на постојање симптома респираторне инфекције код ученика ,на часу, дете се 

издваја у просторију која је намењена за то и позивају се родитељи. Уколико се родитељи не јаве, 

позива се надлежна служба. 

 

12. Пожељно је и да родитељи и деца смање социјалне контакте у свакодневним активностима, у 

циљу смањена ризика од заразе корона вирусом. 

 

13. Повратак ученика, родитељ је у обавези да најави најмање два дана раније, ради организације 

радa 

 

ВАЖНО! Спровођење препорука за превенцију инфекције Covid 19 изискује њихову доследну и 

одговорну примену, како од стране запослених, тако и он стране родитеља, а све у циљу заштите 

здравља и безбедности деце и одраслих. 

 

Родитељи ће о свему бити редовно обавештавани путем званичног сајта школе. 

http://www.dslazarevicbabusnica.edu.rs/ 

 

Свим ученицима и њиховим родитељима желимо срећан полазак у школу! 

С поштовањем, 

Управа школе 


