
ОШ „2. пктпбар“ Зреоанин 

Ппштпвани рпдитељи, 

на заједничкпм задатку пчуваоа здравља и деце и пдраслих неппхпднп је да се сви 

придржавамп мера заштита и правила ппнашаоа, ппсебнп сачиоених за перипд 

пандемије COVID-19 

 

Правила ппнашаоа у дпба пандемије за рпдитеље/закпнске заступнике кпји имају децу 

шкплскпг узраста 

 

• Рпдитељи треба свакп јутрп да прпвере телесну температуру свпјпј деци пред пплазак у 

шкплу. Ученици не треба да дплазе у шкплу укпликп имају ппвишену телесну температуру 

и/или симптпме респиратпрне инфекције. 

 

• Оспбе кпје дпвпде децу у шкплу/ /пдвпде децу из шкпле пбавезнп нпсе заштитну маску 

такп да ппкрива нпс, уста и браду, не улазе у шкплу већ децу прате дп улаза у шкплску 

зграду / капије шкплскпг двпришта где децу преузима учитељ /наставник.  

 

• Неппхпднп је да рпдитељи, закпнски заступници, пспбе кпје дпвпде децу у шкплу /пдвпде 

децу из шкпле oдржавају међуспбну удаљенпст пд  два метра.  

 

• Рпдитељи треба да пбезбеде детету ппсебну флашицу са впдпм кпја ће бити самп за 

оегпве пптребе тпкпм бправка у шкпли. 

 

• Рпдитељ мпже пакпвати ужину или ће се ппределити за ужину у прганизацији шкпле. 

 

• Деца не треба да међуспбнп деле храну, впди и прибпр за ужину. 

 

• Кад гпд је тп мпгуће рпдитељи не треба да улазе у шкплу. Ппжељнп је да се кпмуникације 

са заппсленима у шкпли пбављају дигиталним путем ( телефпнпм, имејлпм) 023 542 058 

drugioktobar@os2oktobar.edu.rs 

 

• Када ппстпји пптреба да рпдитељ уђе у шкплски пбјекат, пнда је у пбавези да правилнп 

нпси маску (такп да маска прекрива уста и нпс), дезинфикује руке на улазу препаратпм 

на бази 70 пдстп алкпхпла, и пређе прекп ппстављене дезпбаријере за пбућу. 

 

• У случају када је у шкплскпм пбјекту рпдитељ, уз минималнп задржаваое размеоује 

инфпрмације са заппсленима у шкпли, уз пбавезнп нпшеое заштитне маске и пдржаваое 

растпјаоа пд најмаое један и пп метар.  

 

• При свакпј сумои на ппстпјаое респиратпрне инфекције ученику рпдитељ ће бити пдмах 

пбавештен, а дп дпласка рпдитеља п детету ће се бринути заппслени у шкпли у 

ппсебнпј прпстприји / учипници пдређенпј за изплацију . 

 

• Све важније инфпрмације биће ппстављене на сајту шкпле www.os2oktobar.edu.rs 

 

mailto:drugioktobar@os2oktobar.edu.rs
http://www.os2oktobar.edu.rs/


• Едукативни материјали и видеп филмпви п начинима и значају превенције COVID-19 биће 

ппстављени на сајт шкпле и на видљивим местима у прпстпријама шкпле. 


