
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

Ученици: 

• присуствују предавањима и учествују у дискусијама о значају превенције COVID-19 у школској средини 

првог дана школе; 

• читају и гледају едукативне материјале и видео филмове о начинима и значају превенције COVID-19 у 

школској средини који су постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе; 

• како би се смањио ризик од уноса вируса COVID-19 у школску средину, не треба да долазе у школу ако 

имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције; 

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

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

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

• долазе 10 минута пре почетка наставе; 

• не улазе у друге учионице и школске просторије без надлежности учитеља, предметног или дежурног 

наставника; 

• не вичу, не певају, не навијају и слично, јер се у тим ситуацијама појачано стварају аеросоли у ваздуху 

који могу носити заразне капљице вируса; 

• на часу физичког васпитања држе дистанцу од најмање 2 метра, а у свлачионицама не стварају гужву; 

• пре уласка у школску салу наносе дезинфекционо средство у присуству учитеља/ наставника; 

• прелазе преко постављене дезобаријере за обућу; 

• пре и после наставе и између школских часова у школи и дворишту школе не стварају гужву; 

• физичку дистанцу одржавају и током малих и великих одмора; 

• у тоалет улазе у оном броју колико има кабина, а остали чекају ред испред тоалета уз поштовање физичке 

дистанце од најмање 1 метра; 

• крећу се десном страном ходника и степеништа уз поштовање физичке дистанце; 

• маску носе од уласка у школу до доласка до своје клупе (маска треба да прекрива нос и уста); 

• маску обавезно користе приликом одговарања и сваког другог разговора; 

• маску обавезно користе и приликом било ког кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет; 

• могу одложити маску у периоду када седе у својој клупи и слушају наставу; 

• 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; 

• када кашљу или кијају, потребно је да прекрију уста и нос папирном марамицом и исту одмах баце у 

смеће (ако нема папирну марамицу, прекрије нос и уста повијеним лактом); 

• не додирују прстима очи, нос и уста; 

• избегавају руковање, грљење и љубљење; 

• проветравају редовно учионицу и не затварају прозоре ако то временски услови дозвољавају; 

• отпад одлажу у канте за смеће и притом избегавају додиривање њене површине; 

• не бришу таблу; 

• не напуштају школско двориште до завршетка наставе тог дана; 

• уколико посумњају да постоји респираторна инфекција, то одмах пријаве предметном или дежурном 

наставнику како би били смештени у просторију за изолацију. 


