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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
за школску 2020/21. годину
У циљу безбености и здравствене заштите ученика и запослених у ОШ „Свети
Сава“ у Врчину, као и трећих лица који улазе и задржавају се у школским
просторијама, а услед проглашења епидемије у Републици Србији од заразне
болести COVID – 19 изазване вирусом SARS- COV2 и у складу са важећим
мерама превенције и препорукама Министарства здравља:
1. Свакодневно, пре поласка у школу родитељи су у обавези да измере деци
телесну температуру.
2. Родитељ је у обавези да обавести школу у уколико посумња на било које
респираторне тегобе и повишену температуру код деце или код било ког
члана домаћинства у коме дете живи.
3. Ученици, запослени и трећа лица у школу долазе потпуно здрави, без
повишене температуре и без респираторних тегоба.
Обавезно је:
1. Дезинфиковање обуће приликом уласка у ОШ „Свети Сава“
2. Ношење заштитних маски на лицу
3. Држање међусобног одстојања од 2 метра приликом уласка у просторије,
као и приликом боравка у свим просторијама и школском дворишту
4. Прање руку сапуном и/или дезинфекционим средствима
5. Наставници и ученици у продуженом боравку такође носе заштитне маске
и рукавице и седе на удаљености од 2 метра
6. У случају појаве температуре и респираторних тегоба током наставе,
школа је обезбедила просторију за изолацију, а родитељи долазе по дете
одмах по сазнању о појави симптома код детета
7. На сајту наше школе www.os-svetisava.edu.rs налази се детаљан План
примене превентивних мера за спречавање појаве и ширење епидемије
заразне болести COVID – 19
8. Све мере које доноси Кризни штаб и Министарство здравља школа је у
обавези да примењује и стриктно спроводи.
На првом месту нам је здравље наше деце.
У Врчину,
01. 09. 2020. године
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