ЈУ „СШЦ Братунац“ Братунац
Директор
Датум:28.08.2020.год.

У складу са Препоруком ЈЗУ Института за јавно здравство РС, инструкција од стране
Министарства просвјете и културе РС, све у вези са почетком школске године и организацији
наставе у РС, директор школе у складу са својим законским овлашћењима дана
28.08.2020.године доноси:

ПРОТОКОЛ О ПОСТУПКУ ПРЕВЕНЦИЈЕ И У СЛУЧАЈУ ЗАРАЖЕНОСТИ ВИРУСОМ COVID – 19

Протокол се примјењује од 01.09.2020.године па све док постоји потреба за истим.
Сви запослени у школи требају активно бити укључени у спровођење свих мјера, те личним
примјером ученицима указивати на значај придржавања прописаних мјера.

-

У школу ограничити/контролисати улазак свих особа које нисзу запослене у школи.
Забрана свих посјета школи ( позоришне представе, промоције, предавања спољњих
предавача и сл.) и посјете школе другим институцијама.

Препоруке за запослене
-

-

-

Наставници долазе у школу у 6,45 сати.
Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика и запослених
у објекту, школском дворишту, размаку између ученка, указују ученицима на потребу
придржавања мјера, коришћењу дезинфекционих средстава и др.
Наставници између себе и у односу на друге запослене, требају осигурати физичку
дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се
препоручује одржавати када је год могће између наставника и ученика.
У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови наставници.
Кад год то прилике дозвољавају, поједине наставне јединице организовати на
отвореном.
Не препоручује се одржавање часова физичког васпитања у затвореном. Кад год је то
могуће часове физичког васпитања организовати на отвореном уз примјену физичке
активности која дозвољава примјену физичке дистанце између ученика. Препоручује
се да се у затвореном простору часови физичког васпитања организују на начин да се
кроз наставне јединице обрађују теоријски садржаји, као што су нпр. упознавање

- правила неких од спортова (употребом видео-материјала), стицање знања из области
здравственог васпитања и образовања ислично.
- Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору или ако то
временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током наставе.
- Свака планирана активност школе, ван редовних школских активности, ће се
процјењивати у складу са епидемиолошком ситуацијом и на основу тога ће се
доносити коначнапрепорука.
- Запослени у школама не могу долазити на посао уколико имају симптоме заразне
болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми: кашаљ и кратак
дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање...) или
уколико су били у контакту са вјероватним или потврђеним случајем COVID-19,
односно ако је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера
изолације/карантина. Уколико су запослени имали симптоме компатибилне са COVID19, неопходно је јављање надлежном доктору ради провјере да ли се ради о COVID-19,
те поступање у складу са протоколима, чак и када се ради о симптомима који су
трајали кратко.
- Запослени прије доласка на радно мјесто контролишу своју тјелесну температуру, те у
случају повишене температуре не долазе на посао, обавјештавају директора и јављају
се надлежномдоктору.
- На улазу школе се врши дезинфекција руку, дезинфицијенсом за руке на бази алкохола
или другим одговарајућим средством. На мјесту дезинфекције је постављено упутство
за правилну дезинфекцијуруку.
- Сви запослени у школи обавезно носе маске. Маске се морају носити на исправан начин,
тако да налијежу на лице и прекривају нос, уста и браду. Уколико запослени користе
маске
за
једнократну
употребу
исте
је
потребнопромијенитичимсеовлаже,запрљајуилиоштете.Кадасескину,маскесенесмију
користитипоново.
Скинутемаскесеодлажуунамјенскекесепостављенеукантесапоклопцемкоје
морајубитиобиљеженезату намјену и изван дотицаја ученика. Уколико се користе
памучне маске запослени су дужни да током радног времена користе најмање двије
маске које је потребно мијењати чим се овлаже или запрљају, а по потреби и чешће.
- Свизапослениморајуизмеђусебеосигуратифизичкудистанцуоднајмање2метраузатворено
мпростору.
Наведенафизичкадистанцасепрепоручујеодржаватиикадагодјемогућеизмеђузапослен
ихиученика. Није дозвољено окупљање запослених унутар школе на паузама или за
вријемеоброка/кафа.
- У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра и
ограничавају вријеме проведено у њој на минимум. За састанке и договоре потребно
је максимално користитие-комуникацију.

-

Неопходно је редовно прање руку водом и течним сапуном у трајању од 20 секунди
након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано.
- Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за
једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад.
- У случају појаве симптома COVID-19 током боравка у школи, код било којег запосленог
радника школе, исти се одмах удаљава са радног мјеста те о истом обавјештава
директор који обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома
здравља која према званичном Протоколу проводи епидемиолошко истраживање и
проводи неопходне мјере према обољелом иконтактима.
Препорукезаученике
-

Родитељи/старатељикојиимајусимптомезаразнеболести(повишенатјелеснатемператур
а,респираторни
симптоми:кашаљикратакдах,болугрлу,затиммалаксалост,болумишићима,пролив,повра
ћање...),иликод којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који
су били у контакту са особама са поврђеном инфекцијом узрокованом вирусом SARSCoV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа, нити улазити у вањске
(двориште, врт, игралиште), и унутрашње простореустанове.
- Прије поласка ученика у школу родитељи/старатељи врше провјеру физичког стања
дјетета и његове тјелеснетемпературе.
- Ученици који имају симптоме заразних болести (повишена тјелесна температура,
респираторни
симптоми
каокашаљикратакдах,болугрлу,малаксалост,болумишићима,пролив,повраћање...)или
кодкојихпостоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у
контакту са особама са сумњом или поврђеноминфекцијомузрокованомвирусомSARSCoV-2(напримјер,уколикојекоднекогчланадомаћинства потврђена инфекција или
постоји сумња на инфекцију вирусом SARS-CoV-2) остају код куће, те их
родитељи/старатељи не смију доводити/слати ушколу.
- Ако ученик развије симптоме COVID-19 током боравка у школи одмах се обавјештавају
родитељи, који у најкраћем року требају доћи по дијете. У школи је обезбијеђена
просторија у којој ће боравити дијете са симптомима, до доласка
родитеља/старатеља. Дијете са симптомима се одмах издваја у ту просторију, док се
учионица у којој је дијете боравило одмах провјетрава и дезинфекционим средством
се пребришу клупа и друга мјеста која су често додиривана. Уједно, предметни
наставник о истом обавјештава директора и дежурног наставникакоји, даље,
обавјештава одјељењског старјешину, који одмах ступа у контакт са родитељима
ученика, позива их да преузму дијете и упућује их ка дому здравља. Директор
обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома здравља која
спроводи епидемиолошко истраживање и неопходне епидемиолошке мјере у овом
случају, те надлежноМинистарство.

-

Ученике континуирано подстицати на одржавање хигијене и правилно понашање у
контексту спречавања појаве инфекције. Обавезно је омогућити редовно прање руку
водом и течним сапуном након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано.
Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима
за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са
поклопцем. Прије уласка у учионицу, дјеца обавезно дезинфикују руке прије почетка
наставе.
Учитељ/наставниккојиреализујепрвичасдужанједапомогнеученицимаприликомдезин
фекцијерукунакон чега оставља дезинфекционо средство на предвиђеномјесто.
- Свакиученик доноси своју ужину и не дијели је са другом дјецом. Такође, не дијеле ни
школски прибор, те треба избјегавати рад у паровима, групни рад ислично.
- Ученици треба да носе заштитне маске приликом уласка у школу, одласка у тоалет и на
мјестима
гдје
се
сусрећусадјецомиздругиходјељења/разреда.Ношењемаскетокомнаставесепрепоручуј
екадајетомогуће,
посебнокадасуупитањудјецакојаимајуздравственепроблеме(алергије,астму,дијабетес
,системскеболести и др ) или су склона честим инфекцијама респираторног система.
Начин кориштења маски подразумијева адекватан начин стављања и употребе маске,
те њено хигијенско одлагање у отпад. Свака манипулација са маском, прије и послије
употребе захтијева прање/дезинфекцију руку. За ученике се препоручује ношење
памучних маски. Сваки ученик треба да има резервну маску у случају оштећења
илипрљања.
- Ученици са сметњама у развоју који похађају наставу у редовним одјељењима укључују
се у наставни процес као и дјеца типичног развоја, с тим да је неопходно поштовати
врсту сметње коју дијетеима.
- Задјецухроничнеболесникепотребноједа,родитељипоредсвогмишљења,пријеполаскау
школу,школи
доставемишљењенадлежногљекараопроцјенињеговогздравственогстањаимогућности
похађањанаставе.
- Дјецаукарантину/изолацијикаоидругадјецазакојутопрепоручинадлежнидоктормедицин
е,похађају online наставу. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који
прате online наставу, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току
другог полугодишта школске 2019/2020. године. Школа треба да користи све могуће
капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за
који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и
културе
и
Републичкимпедагошкимзаводом.Ученицимакојипохађајуonlineнаставунеуписујусеиз
останцисанаставе.
- Није препоручљиво да ученици излазе за вријеме одмора. Уколико постоји потреба за
одлазак
у
тоалет,
омогућитиученикуодлазакзавријеметрајањачаса,каконебидошлодонепотребноггрупи
сањаученика.Није дозвољено организовање кабинетске наставе, будући да таква

настава захтијева појачано кретање по ходницима, мијешање дјеце различитих
разреда/одјељења и заједничку употреба предмета/површина од стране ученика
различитихразреда/одјељења.

Обавезе помоћних радника ( хигијеничарке, домар, ложач, ноћни чувар)

-

-

-

-

Помоћни радници у школу долазе у 6,30 сати.
На улазу у школу се врши дезинфекција руку код ученика и наставника, на бази
алкохола или другим одговарајућим дезинфекционим средством, са
постављеним упутством за правилну дезинфекцију руку.
Прије уласка у школу, домар школе бесконтактним топломјером врши мјерење
тјелесне температуре оним ученицима и наставницима који ту активност нису
реализовали кући или на њихов захтјев. У случају да је повишена тјелесна
температура ученика или радника школе, послије 15 миута поново се
провјерава и поступа се по, већ описаном, упутству.
Сви запослени у школи обавезно носе маске. Маске се морају носити на исправан
начин, тако да налијежу на лице и прекривају нос, уста и браду. Уколико запослени
користе маске за једнократну употребу исте је
потребнопромијенитичимсеовлаже,запрљајуилиоштете.Кадасескину,маскесенесмијук
ориститипоново.
Скинутемаскесеодлажуунамјенскекесепостављенеукантесапоклопцемкоје
морајубитиобиљеженезату намјену и изван дотицаја ученика. Уколико се користе
памучне маске запослени су дужни да током радног времена користе најмање двије
маске које је потребно мијењати чим се овлаже или запрљају, а по потреби и чешће.
Дезинфекција простора у школи од стране помоћног особља ђе се обављати:

-у јутарњим часовима прије почетка наставе,
-од 9,50 до 10,20 сати,
- по потреби и при слободним учионицама,
- од 13,10 до 14,30 сати.
-

Дезинфекциона средства, тоалет папир и сапун морају свакодневно бити

постављени у свим тоалетима у довољним количинама.
-

Дезинфекциона средства треба поставити у сваку учионицу, да су доступна
ученицима и наставницима.
Просторије је неопходно потребно редовно провјетравати, на сваком одмору
или ако то временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током
наставе.

Братунац, 28.08.2020. године,

директор школе
_____________________________
Драган Продановић

