ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19
У циљу заштите ученика и запослених у Политехничкој школи Суботица (даље:
Школа) од ширења заразне болести, неопоходно је да се сви придржавају прописаних мера:
1. Приликом уласка у школску зграду, ученици и запослени су дужни да:




прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),
изврше дезинфекцију руку,
носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу.

2. Током боравка у Школи, ученици и запослени су дужни да:
 држе међусобну удаљеност од 1,5 метара,
 носе заштитну маску, тако да она прекрива уста и нос,
 редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом
у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола.
3. Образовно-васпитни рад обавља се у групама од највише 16 ученика и једног
наставника, уз поштовање прописане међусобне удаљености од 1,5 метара.
4. Учионице и радни простор редовно се проветравају природним путем.
5. Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат школе дезинфикују
сопствене мобилне телефоне, да личне ствари, торбе одлажу у зборници и да их
не уносе у простор у којем бораве ученици.
6. Сви ученици и запослени дужни су да прате своје здравствено стање и да у
случају појаве било каквих тегоба/симптома који могу да указују на респираторну
инфекцију, односно COVID-19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа
даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере
изолације (јаве се у случају ученика свом одељењском старешини, а запослени
директору или помоћницима директора школе) и удаље се из школе, те да се јаве
свом изабраном лекару по процедури која важи за све грађане са сумњом на
COVID-19 и да до потврде да су здрави не долазе у школу.
7. Уколико се симптоми COVID-19 инфекције појаве у Школи, ученику се одмах
ставља маска и смешта се у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и
обавештавају се родитељи/други законски заступници ученика и Завод за јавно
здравље. О ученику, до доласка родитеља, брине се једна особа користећи маску
и рукавице, а по одласку ученика просторија се чисти и дезинфикује.
Исо Планић, директор школе
У Суботици, 19. 8. 2020. године

