
Родитељима ОШ „Младост“ Врњци  

Упутство о понашању у установи у складу са епидемиолошком 

ситуацијом 

 

Поштовани родитељи,  

 

Пред Вама се налази упутство о мерама заштите здравља ученика и 

безбедног боравка у школи током трајања пандемије 

 

Молим Вас да се упознате са следећим ставкама:  
 
 Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о 

начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини;
 
 Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу 

уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне 

инфекције;

 Родитељи свако јутро проверавају телесну температуру својој деци пред 

полазак у школу;
 
 Одржавање физичке дистанце са другим ученицима, наставним и ненаставним 

особљем  у школи од најмање 1,5 метра;

 Особе које доводе децу у школу не улазе у школу, већ децу прате до улаза у 

школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима 

дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и 

браду.

 Уколико ученик нема маску код  себе неће му се дозволити улазак у 

просторије школе; 

 Маску ученик носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

 Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

 Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом 

одласка на одмор или тоалет.

 Ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у 

периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

 Ученици имају обавезу да редовно перу руке хигијенски исправном водом за 

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

70% алкохола (топла вода, течни сапун и дезинфекционо средство обезбеђени су у 

школи)

 На улазу у школу биће постављена дезобаријера натопљена посебним 

хемијским саставом.  

 

Детаљне смернице о мерама заштите и понашању ученика, родитељима и 

запослених у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом током боравка у 

објекту школе можете прочитати на веб страници школе: 

www.osmladost.vrnjci.edu.rs 

 

С поштовањем,  

 

                                                        Игор Дрманац, директор школе  

 
 

http://www.osmladost.vrnjci.edu.rs/

