
Основна школа „1300 каплара“, школска 2020/2021. 

ЗА УЧЕНИКЕ 

Поштовани ученици, 

Овим путем желимо да вам скренемо пажњу на неопходно придржавање упутстава које се тичу 

одржавања хигијене ради очувања личног и општег здравља у условима проглашења заразе. 

Молимо вас да се придржавате следећих упутстава: 

1. Уколико имате симптоме грипа, повишену температуру, кашаљ, осећате малаксалост, треба 

да останете код куће, да вас родитељи одведу код изабраног лекара како својим доласком у 

школу не бисте излагали ризику себе, друге ученике и своје наставнике. 

2. Свако јутро пре поласка у школу измерите температуру. 

3. Избегавајте поздрављање, руковање и љубљење уз вођење разговора на дистанци од 1,5м. 

4. Ученици 1., 2., 5.и 6. разреда улазе на службени улаз, а ученици 3., 4., 7. и 8. разреда на 

главни улаз. 

5. И у дворишту школе држите прописану дистанцу, не окупљајте се у великим групама. 

6. У учионици седите на свом месту, по један у клупи, а највише 15 ученика у учионици. 

7. Током дана не мењате учионицу, односно настава за једно одељење одвија се у истој 

учионици. 

8. Обавезно перите руке више пута на дан (пре и након конзумирања хране, коришћења 

тоалета, коришћења јавног превоза). Руке треба прати хигијенски исправном водом за пиће 

и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 

70% алкохола. 

9. Не делите храну ни прибор за исхрану. 

10. Уколико кашљете или кијате, прекријте уста и нос надлактицом или папирном марамицом, 

након чега обавезно оперите руке. 

11. Потпуно обуставите све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, 

викање, навијање). 

12. Настава физичког васпитања, као и осталих часова, организоваће се на отвореном када год 

је то могуће. 

13. Не стварајте гужву у свлачионицама него пратите инструкције наставника. 

14. Треба да носите маску при сваком уласку у просторије школе па све до доласка до своје 

клупе. Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора. Маска се 

обавезно користи приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор и у 

тоалет. 

15. Препоручује се да све време боравка у школи носите маску, али она се може одложити у 

периоду када седите у својој клупи и слушате наставу. 

16. 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. 

17. Уколико осетите неки од симптома у школи, одмах стављате своју маску, јављате се 

наставнику и заједно са њим одлазите у просторију за изолацију- учионица 102- у којој 

боравите док не дође родитељ по вас. 

 

Будимо одговорни, поштујмо препоруке и чувајмо своје другове и наставнике! 

 

Срећну и успешну нову школску годину желе вам ваши наставници! 


