ОБАВЕШТЕЊЕ
У складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а у вези са поступањем основних школа за пријем ученика у
продужени боравак током трајања епидемије COVID -19 обавештавамо вас
следеће:
 Продужени боравак почиње са радом 11. маја 2020.године;
 Анкетирани су родитељи ученика који су пре ванредног стања били
укључени у рад продуженог боравка;
 Извршена је дезинфекција школских просторија, прибора и опреме у
складу са прописима који се односе на здравствену заштиту
становништва од заразних болести;
 Обезбеђена је довољна количина личне заштитне опреме за запослене
и средстава за дезинфекцију;
 Продужени боравак је отворен само за децу чији родитељи су исказали
ту потребу због обавеза на радном месту;
 Родитељи могу доводити децу радним даном најраније у 7,45 часова, а
по ученике доћи најкасније у 15,30 часова;
 Потребно је да оба родитеља/самохрани родитељ донесу доказ
(потврду) о ангажовању од послодавца ;
 Обавеза родитеља је да обавести дежурног наставника да ли ће дете
доћи следећи дан;
 Деца би требало да доручкују кући, а родитељ ће припремити храну за
дете, а она ће се у школи чувати у адекватном и дезинфикованом
простору (фрижидеру);
 Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом за своје дете
која ће бити само за његове потребе током боравка у школи;
 Деца ће за време боравка у школи пратити ТВ наставу и радити домаће
задатке;
 Родитељи ће доводити децу до уласку у школу ( уз обавезно ношење
заштитних маски) где ће прихват извршити дежурни наставник;

 Родитељи имају обавезу да сваког јутра мере температуру себи и
свом детету и да у случају повишене температуре не доводе дете у
школу и о томе обавесте директора;
 Укупно особље школе (директор, стручни сарадник, дежурни
наставници, секретар, радници на одржавању хигијене и сви остали
који су у школи) морају да носе маске које прекривају уста и нос, као
и да редовно спроводе мере хигијене, посебно прање руку сапуном и
водом у трајању 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не
додиривати лице, посебно нос, уста и очи пре прања или дезинфекције
руку.
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