
УПУТСТВО О ПРИМЕНИ МЕРА 
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У МШ“ ЖИВОРАД ГРБИЋ“

ВАЉЕВО 

Поштовани родитељи и пословни сарадници , 

Ову школску годину почињемо у знаку опасности од појаве и ширења епидемије COVID 19 па вас,
ради заштите ученика ,осталих учесника у раду школе и ваше личне заштите,  молимо да се придржавате
следећих мера: 

РОДИТЕЉИ

• Сваки дан ,пред полазак у школу , својој деци измерите телесну температуру;
• Уколико деца имају повишену телесну температуру или симптоме респираторне инфекције не треба 

да долазе у школу  о чему треба да обавестите одељенског старешину;
• Обезбедите својој деци заштитне маске ( хируршка, епидемиолошка или платнена) и проверите да ли

су их понели у школу; 
• Уколико децу доводите у школу не улазите у школу већ их пратите до улаза у школску зграду;
• Како би избегли контакте пожељно је да комуникацију са наставницима и особљем школе обављате 

путем телефона или мејла;
• Уколико вам је неопходан неки документ из школе ( сведочанство, потврда о редовном похађању 

наставе и сл.)  исте могу преузети и ученици  , уз претходну најаву секретару телефоном или мејлом;
• Ако  је неопходан директан контакт са запосленима у школи , обавезно , пре уласка у зграду , 

обришите обућу на отирачу ( дезо баријери ) , ставите заштитну маску и дезинфикујте руке . Маску  
носите  све време боравка у школи; 

• Обратите се дежурном раднику (пулт у холу школе ) ради најаве посете запосленом; 
• Приликом боравка у школи одржавајте дистанцу од других лица од најмање 1,5 м;
• Уколико имате симптоме налик прехлади и грипу одложите посету; 

ПОСЛОВНИ САРАДНИЦИ : 

• Кад год могућности дозвољавају комуникацију обављајте путем телефона или мејла; 
• Уколико је неопходан долазак у школску зграду обришите обућу на отирачу ( дезо баријери ), ставите 

заштитну маску и дезинфикујте руке . Маску носите све време боравка у школи;
• Обратите се дежурном раднику ( пулт у холу школе ) ради најаве посете или извођења радова/ 

услуге;
• Приликом боравка у школи одржавајте дистанцу од других лица од најмање 1,5 м;
• Уколико имате симптоме налик прехлади и грипу одложите посету или извођење радова/ услуге;

ХВАЛА ШТО ЧУВАТЕ ВАШЕ И НАШЕ ЗДРАВЉЕ 


