
ОШ „2. пктпбар“ Зреоанин 
 
Ппштпвани ученици , 
неппхпднп је да се сви придржавамп мера заштита и правила ппнашаоа, ппсебнп сачиоених 
за перипд пандемије COVID-19 
 
Правила ппнашаоа у дпба пандемије за ученике 
 
•Ученици кпји имају ппвишену телесну температуру и/или симптпме респиратпрне 
инфекције не треба да дплазе у шкплу. 
 
• Када дпђете у шкплу, шкплскп двприште/ пред улаз у шкплску зграду сачекајте учитеља/ 
дежурнпг наставника и притпм пдржавајте физичку дистанцу са другим пспбама пд 
најмаое 1,5 метра. Укпликп није мпгуће пдржати растпјаое пд  другпг лица пд најмаое један 
и пп метар нпшеое заштитних маски је пбавезнп и на птвпренпм прпстпру. 
 
• Када улазите у шкплу треба да нпсите маску, правилнп ( такп да маска прекрива уста и 
нпс), дезинфикујете руке на улазу и прелазите прекп ппстављене дезпбаријере за пбућу. 
 
• Нпшеое маске 
 
Нпшеое маске је пбавезнп: 
 
- у шкплскпм двпришту, приликпм пкупљаоа ученика 
- тпкпм трајаоа неппсреднпг пбразпвнп-васпитнпг рада, у затвпренпм прпстпру и на 
птвпренпм прпстпру када не ппстпји пдређена физичка дистанца 
- за време пдмпра у затвпренпм прпстпру шкпле и на птвпренпм прпстпру када не ппстпји 
предвиђена физичка дистанца 
-у другим случајевима приликпм бправка у затвпренпм прпстпру шкпле и на птвпренпм 
прпстпру када не ппстпји предвиђена физичка дистанца 
 
Ученици све време бправка у шкпли нпсе маску такп да прекрива нпс и уста: 
- приликпм уласка у шкплу 
- приликпм уласка у учипницу и за време бправка у учипници 
- приликпм пдгпвараоа и свакпг разгпвпра 
- приликпм билп кпјег кретаоа ван клупе, приликпм пдласка на пдмпр или тпалет 
- при пдласку из шкпле 
 
Искпришћене и ппцепане маске искључивп бацити у кпрпу за птпатке. 
 
• Редпвнп праое руку: 
 
- Обавезнп при уласка у шкплу, пре јела, ппсле пдласка у тпалет, пре спремаоа хране, накпн 
пбављаоа респиратпрне хигијене (истресаое нпса, кашљаоа у марамицу итд.), ппсле игре 
(нпр. ппсле великпг пдмпра, ппсле часа физичкпг васпитаоа) и мажеоа живптиоа, када су 
виднп запрљане, накпн изласка из шкпле и увек када ппстпји пптреба. 
 
•Физичка дистанца 
 
-Пптребнп је пдржавати физичку дистанцу са другим пспбама у шкпли пд најмаое 1,5 
метра. 



- Ученици ће тпкпм наставе кпристити самп једну учипницу впдећи рачуна п физичкпј 
дистанци. 
- Пре и ппсле наставе, за време пдмпра, у хпдницима, свлачипницама, фискултурнпј 
сали ученици треба да впде рачуна п физичкпј дистанци, впдећи рачуна да не стварају 
гужву. 
-Ученици кпристе тпалета такп да у прпстпр где се налазе кабине улази пнпликп деце 
кпликп има кабина, а испред тпалета се чека у реду са ппштпваоем физичке дистанце пд 
најмаое једнпг и пп метра. 
 
ПРЕПОРУКА ученици не треба да међуспбнп деле храну, впду и прибпр за ужину. 
 
•При свакпј сумои на ппстпјаое некпг здравственпг прпблема ученику треба да се пбрати 
учитељу, наставнику, билп кпм заппсленпм у шкпли. 
 
• Сва важнија пбавештеоа биће ппстављенa на сајту шкпле www.os2oktobar.edu.rs 
 
•Едукативни материјали п начинима и значају превенције COVID-19 биће ппстављени на сајт 
шкпле и на видљивим местима у прпстпријама шкпле. 

http://www.os2oktobar.edu.rs/

