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УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 

-Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у 

школској 2021/2022. години 

 

Пет кључних мера стратегије ублажавања ризика 
 

Пет кључних мера стратегија ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у 

школама су: доследна и исправна употреба маски, одржавање физичке дистанце, хигијена 

руку и респираторна хигијена, чишћење и дезинфекција и успостављена сарадња са 

надлежном здравственом службом, а посебном са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ. 

 

 

1. Доследна и исправна употреба маски у простору школе  

 

● Родитељи, односно други законски заступници и други посетиоци  

 

Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школским установам 

је обавезна током боравка у затвореном простору, с тим да је неоходно редуковати број 

посетилаца и омогућити посету само у случају неопходности. 
 

● Ученици 

 

Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе. 

Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора. 

 

Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом 

одласка на одмор или у тоалет. 

 

Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, 

епидемиолошка или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин – 

тако да покрива нос, уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или 

овлажена. Није дозвољено мењање маски међу ученицима. 

 

Напомена: Уколико je обухват вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%, 

ученици који су вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа. У свим осталим 

горе наведеним ситуацијама, употреба маске је обавезна. 

Напомена: Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз 

одржавање физичке дистанце. 
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2. Одржавање физичке дистанце 

 

Физичка дистанца током активности које се одржавају у учионици није неопходна међу 

децом (могућа је организација наставе са целим одељењима у трајању од 45 минута). 

Потребно је да наставници и друго школско особље одржавају физичку дистанцу са 

другим особама у школи од најмање 1 метра. 

 

Саветовати ученике да одржавају међусобну физичку дистанцу од најмање 1 метар у 

свлачионицама. 

 

Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском 

дворишту) када год то временске прилике дозвољавају. 

 

Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу већ прате ученике до улаза у 

школску зграду или до капије школског дворишта, где ученике млађег узраста преузима 

дежурни учитељ/наставник. 

 

3. Хигијена руку и респираторна хигијена 

 

Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом 

дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 

70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно 

запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке 

водом и сапуном. 

 

Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања 

хране, након обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу 

итд), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења 

животиња, када су руке видно запрљане, након повратка из школе и увек када постоји 

потреба. 

 

Где? На свим улазима у школу и на излазу из сале за физичко поставити 

дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити их уз обавезни надзор 

наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни 

сапун (нпр. тоалети, учионице). 

 

У случају кијања и кашљања покривање уста и носа надлактицом или папирном 

марамицом коју одмах након употребе треба бацити у канту за отпатке и обавити хигијену 

руку прањем водом и сапуном или дезинфекционим средством на бази алкохола. 
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4. Чишћење и дезинфекција 

 

Редовно чишћење школске средине 

 

Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и 

стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних 

постављених више ка нижим, завршно са подом. Редовно чишћење се врши 

коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије, нпр. 

посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе...) и свежих раствора средстава којима 

се чисти. Употреба средстава на бази хлора се не препоручује. 

Поступак дезинфекције одређеног простора или установе (у овом случају 

школе) подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и 

дезинфекциона средства. Дезинфекцију школе обављају овлашћене установе и 

стручна и обучена лица онда када за то постоји оправдана потреба. 

Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на 

дезинфекцију заједничких предмета и површина који се често додирују (школске 

клупе, столови у трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски 

прибор – шестар, лењир), и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након 

механичког чишћења видљиво запрљаних површина. 

Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може довести до низа 

негативних ефеката по здравље ученика, наставног и ненаставног особља као што 

су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација 

слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава 

астме, опструктивне болести плућа и др. 

Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање 

тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној 

примени према упутству произвођача (намена, концентрација, начин употребе и 

неопходно контактно време). Препоручује се прављење плана чишћења (ко чисти, 

када, на ком спрату, итд). 

 

Када? Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два пута 

дневно. Дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују вршити 

неколико пута дневно. 

 

Шта? Простор и површине (подови, зидови, врата и друге површине које користи 

већи број особа: школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, 

ручке ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои), прибор (школски 

шестар, лењир) и опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко 

васпитање (спортски реквизити), у школским кухињама и трпезаријама. 
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Редовно проветравање свих просторија 

 

Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке 

вентилације и климатизације централизованог затвореног типа. 

 

Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. 

Уколико временски услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора 

и током трајања наставе. 

 

Редовно уклањање отпада 

 

Отпад одлагати у кесе у канте за смеће. Употребљене маске за једнократну 

употребу (не односи се на платнене маске) одложити у кесу, кесу заве зати и бацити 

у канту за смеће.  

 

Исхрана ученика у школи 

 

Препоручује се да ученици носе ужину од куће, односно да током одмора не 

напуштају школу/школско двориште због куповине ужине. 

 

5. Успостављена сарадња са надлежном здравственом 

службом, а посебно са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ 

 

Код појаве случајева инфекције SARS-CoV-2 вирусом (потврђених PCR или 

антигенским тестом), поред предузимања мера предвиђених критеријумима за поступање 

у случају појаве COVID-19 у школама, врши се тражење и испитивање контаката према 

процени и условима које одреди надлежни епидемиолог. У циљу првовременог 

предузимања прописаних мера, неопходно је успоставити блиску сарадњу и комуникацију 

школе и здравствене службе, а посебно школе и територијално надлежног 

института/завода за јавно здравље. 
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Основни принципи за спречавање ширења COVID-19 у школској средини 

 

 Ученици, наставно и ненаставно особље, родитељи и други посетиоци школе 

који имају било који од следећих симптома (кашаљ, повишена телесна 

температура, отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса, укуса или 

промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање и/или пролив) не 

треба да долазе у школу. 

 Ученици, наставно и ненаставно особље не треба да долазе у школу уколико су 

идентификовани као блиски контакти особе оболеле од COVID-19 у породици 

или домаћинству, већ треба да остану у кућној самоизолацији у трајању од 14 

дана. 

 Ученици, наставно и ненаставно особље који су се јавили лекару у матичном 

дому здравља због појаве симптома или знакова који могу указивати на COVID-

19 не треба да долазе у школу док чекају резултат тестирања, односно док не 

добију негативан резултат тестирања на COVID-19. 

 Родитељи треба свако јутро да својој деци пред полазак у школу провере телесну 

температуру и присуство других симптома и знакова који могу указивати на 

COVID-19. 

 Наставно и ненаставно особље треба да пред полазак у школу провери сопствену 

телесну температуру и присуство других симптома и знакова који могу 

указивати на COVID-19. 

 У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и 

велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве. Одржавање 

физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малог и током великог 

одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у 

школском дворишту) када год то временске прилике дозвољавају. 

 Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико у 

тоалету има кабина, а да се испред тоалета чека у реду са одржавањем физичке 

дистанце од најмање 1 метра. 

 Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу већ прате ученике до улаза 

у школску зграду или до капије школског дворишта, где ученике млађег узраста 

преузима дежурни учитељ/наставник. 

 

Препоруке су подложне изменама у зависности од промене епидемиолошке 

ситуације. 
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