
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА 

Чланови наставног особља: 

• пре почетка школске године се едукују путем вебинара о начинима и значају превенције COVID-19 у 

школској средини; 

• како би се смањио ризик од уноса вируса COVID-19 у школску средину, не треба да шаљу/доводе децу у 

школу ако имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције (потребно је да 

се јаве у COVID-19 амбуланту у дому здравља и прате препоруку лекара, као и да обавесте надлежну 

особу у школи); 

• проверавају телесну температуру пред полазак у школу; 

• прелазе преко постављене дезобаријере за обућу; 

• одржавају физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1.5 метара; 

• на почетку школске године едукују ученике о значају одржавања физичке дистанце и спречавања ширења 

инфекције (ЧОС, часови физичког и здравственог васпитања, обавештења/постери); 

• наставници физичког васпитања организују наставу на отвореном кад год је то могуће или у сали за 

физичко при чему је неопходно држати дистанцу од најмање 2 метра у свим правцима; 

• часови обавезних предмета се такође могу реализовати и у школском дворишту уз поштовање прописаних 

мера заштите здравља; 

• наставник физичког васпитања саветује ученике да не стварају гужву у свлачионицама, већ да стрпљиво 

чекају свој ред; 

• саветују ученике да пре и после наставе и између школских часова у школи и дворишту школе не стварају 

гужву; 

• дежурни наставници организују коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико ученика колико има 

кабина, а остали ученици чекају у реду испред тоалета уз поштовање физичке дистанце од најмање 1 

метра; 

• носе маске све време боравка у школи; 

• редовно перу руке хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или 

користе дезинфекционо средство на бази 70% алкохола (дезинфекција руку средствима на бази 70% 

алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном ако су руке видно запрљане, а после 3-4 

дезинфекције руку 70%-алкохолом обавезно је прање руку водом и сапуном); 

• прате упутства са постера о правилном прању руку; 

• руке обавезно перу при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након 

обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу итд.) када су видно запрљане, 

након изласка из школе и увек када постоји потреба; 

• дежурни наставници надзиру ученике док користе дезинфекциона средства на бази 70%-алкохола која су 

постављена на излазу из фискултурне сале и на свим улазима у школу; 

• на почетку школске године се едукују о значају редовног прања руку и о томе како се правилно одржава 

хигијена руку у циљу спречавања ширења инфекције, као и да не додирују очи, нос и уста неопраним 

рукама; 

• едукују се о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције пре почетка 

школске године; 

• запослени који има симптом болести треба одмах да се јави у COVID-19 амбуланту, а такође треба да 

обавести надлежну особу у школи која је у обавези да обавести надлежни институт/завод за јавно 

здравље; 

• допрате ученике са симптомима болести до собе за изолацију и одмах обавесте надлежну особу у школи 

како би родитељи и завод за јавно здравље били што пре обавештени. 


