
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА РАД У ШКОЛИ 

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ“, ДАРОСАВА 

I МОДЕЛ- непосредан рад у школи  и  II МОДЕЛ –КОМБИНОВАНИ (непосредан рад и oнлајн) 

Према препорукама кризног штаба као и препорукама за  примену  мера које ће омогућити већу 

безбедност ученика и наставника у нашој школи (Неопходност употребе заштитних маски за све 

запослене у школама ,ученике и трећа лица све време боравка у школи ,укључујући и особе које су 

вакцинисане као и особе које су прележале  Ковид 19).Затим је потребно наставити са применом 

појачаних мера опште и личне хигијене (прање и дизинфекција руку),а нарочито ћемо водити рачуна о 

редовном проветравању и дизинфекцији свих просторија у којима бораве ученици и ми запослени у 

школи. 

 

У случајевима инфекције код ученика у школи 

У ситуацијама када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS-COV-2 код ученика,родитеља о томе 

молим вас обавестите школу(учитеља или одељењског старешину). 

-Уколико у једном одељењу се појаве два или више случајева инфекције, директор школе ће 

организовати рад у школи: 

 *1.Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика,након појаве три оболела ученика у једном 

одељењу ,то одељење прелази на онлајн наставу  у тарајању од 5 календарских дана (ово се односи 

само на ученике овог одељења) 

*2. Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика(ово се односи на ученике 1 циклуса),након 

појаве два оболела ученика у једном одељењу ,то одељење се дели на две групе и наставља рад 

Моделу 2 (по комбинованом моделу-непосредно и онлајн настава) .На групе се потом  организује 

наставни процес као и за одељења  са 16 или мање ученика,односно појаве три оболела ученика у 

групи, ученице  те групе  прелазе на онлајн наставу  у тарајању од 5 календарских дана . 

                        Начин примене превентивних мера у нашој школи 

Доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих лица (ученика и запослених) 

 Употреба заштитних маски за све запослене у школи,  родитеље, ученике  и све друге 

посетиоце у школској  установи  је обавезна од момента уласка у школско двориште до 

напуштања школског дворишта и  током боравка у затвореном простору, као и на отвореном 

уколико није могуће одржавати растојање од  најмање 2  метра од  других особа. 

 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. 

 

1. Физичка дистанца према могућностима школе (од 2 метра ) 

 Ученици не мењају учионице, односно  настава се за један разред/групу ученика одвија у 

истој учионици. 

 У школи је неопходно одржавање физичке дистанце за ученике, наставно и ненаставно 

особље, родитеље и друге посетиоце школе од најмање 1, а пожељно 2 метра. 

  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 

 Час одељенског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене часове 

физичког и здравственог васпитања. 

 

2. Хигијена руку и респираторна хигијена 

• потребно наставити са применом појачаних мера опште и личне хигијене (прање и 

дизинфекција руку) 

 редовно прање руку сапуном и водом или употреба средстава за суво прање/дезинфекцију 

руку  

 респираторна хигијена (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) 

 

3. Чишћење и дезинфекција простора школе у целини 

• редовно проветравање и дезинфекција  свих просторија где бораве ученици, наставно и 

ненаставно особље 

 редовно прање руку водом и сапуном и/или дезинфекцију руку - алкохол 

 редовно чишћење школске средине (површине: простора, предмета и опреме); 

  редовна набавка основног потрошног материјала за спровођење хигијенско-санитарних 

поступака 

 редовно уклањање отпада на безбедан начин, уз коришћење опреме за личну заштиту. 

 

4. Успостављена сарадња са надлежном здравственом службом, а посебно са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ 

 запослени у школи упознати су са Мерама спречавања уношења и преношења COVID 19 у 

школама које је донео Институт 

 школа прати Општински, односно градски штаб за ванредне ситуације који предлог одлуке о 

моделу организације образовно-васпитног рада доставља сваког уторка надлежној школској 

управи, која исти прослеђује Тиму за школе. 

 Школа о промени модела организације обавештава ученике, родитеље, односно друге 

законске заступнике ученика и запослене петком најкасније до 12 часова. 

 

Напомена: Ученици, наставно и ненаставно особље, родитељи и други посетиоци школе који имају било 

које симптоме везано за COVID 19  не треба да долазе у школу. 

Прилог 1 

Прилог 2 

  

У Даросави ,24.01.2022.г.                                                                                                           Директор школе 

                                                                                                                                                            Лела Јаковљевић 

 

 

 

 



 

 

Прилог 1 

Класификација контакта на основу нивоа изложености   

Контакт  са  високим  ризиком  услед  изложености 

 

(блиски контакт) 

Контакт са ниским ризиком услед изложености 

Особа која је имала једну или више од следећих 

изложености: 

 Контакт  лицем   у  лице  са   оболелим  од 

COVID-19 на растојању мањем од два метра 

дуже од 15 минута у периоду од 24 сата (чак и 

ако није узастопно): 

• Физички контакт са случајем COVID-19 

 

• Директан контакт са инфективним излучевинама 

случаја COVID-19 (нпр. током кашља) 

• Контакт у затвореном простору (нпр. домаћинство, 

сала за састанке, болничка чекаоница итд.) или 

путовање* са случајем COVID-19 дуже од 15 минута 

• Здравствени радник** или друга особа која пружа 

директну негу*** случају COVID-19 или 

лабораторијски   радник**   који   рукује   узорцима 

Особа која је имала једну или више од следећих 

изложености: 

• Контакт лицем у лице са случајем COVID-19 на 

растојању већем од два метра краће од 15 минута 

•  Бити  у  затвореном простору (нпр.  домаћинство, 

сала за састанке, болничка чекаоница итд.) или 

путовање*  са   случајем   COVID-19   краће   од   15 

минута 

• Здравствени радник** или друга особа која 

директно пружа услуге негу*** случају COVID-19 

или лабораторијски    радник** који рукује са 

узорцима COVID-19 случаја, који је носио 

препоручену 

ЛЗО и обављао одговарајућу хигијену руку. 



            

          

Прилог 2. Препоруке за карантин код блиских контаката COVID-19 случајева и опције за прилагођавање које нису 

засноване на доказима  

  

 

Стандардне препоруке за 

карантин 

Висок притисак на 

здравствени систем и 

друштво 

Екстремни притисак на 

здравствени систем и 

друштво 

Невакцинисане 

особе 

Опција 1 

 

Тестирање одмах након 

идентификације контакта (брзи 

ангигенски тест или RT- PCR)[a] 

 

И 

 

10 дана карантин са RT-PCR 

тестирањем десетог дана 

Опција 2 

 

Тестирање одмах након 

идентификације контакта (брзи 

ангигенски тест или RT- PCR)[a] 

 

И 

 

14 дана карантина, ако се не ради 

тестирање десетог дана 

Опција 1 

 

Тестирање одмах након 

идентификације контакта 

(брзи ангигенски тест или 

RT- PCR)[a] 

7 дана карантин са брзим 

ангигенским тестом или RT- 

PCR тестирањем седмог 

дана 

 

Опција 2 

 

Тестирање одмах након 

идентификације контакта 

(брзи ангигенски тест или 

RT- PCR)[a] 

 

И 

 

10 дана карантина, ако се 

не ради тестирање седмог 

дана 

5 дана карантинa [c] 

 

Брзи ангигенски тест или RT-

PCR тестирање петог дана ако 

је могуће 

 

И 

5 додатних дана ношења 

високоефикасне маске 

(N95/FFP2) [d] 

Вакцинисане 

особе 

Тестирање одмах након 

идентификације контакта (брзи 

ангигенски тест или RT- PCR)[a] и 

карантин до негативног резултата 

И 

Брзи ангигенски тест или RT- PCR 

тестирање на 2-4 дана након 

негативног резултата [a] 

Самопраћење симптома, ношење 

маске, одржавање одстојања од 

других особа и избегавање 

контакта са осетљивом 

популацијом. 

Тестирање одмах након 

идентификације контакта 

(брзи ангигенски тест или 

RT- PCR)[a] и карантин до 

негативног резултата 

Брзи ангигенски тест или 

RT- PCR тестирање на 2-4 

дана након негативног 

резултата [a], ако је могуће 

Самопраћење симптома, 

ношење маске, одржавање 

одстојања од других особа 

и избегавање контакта са 

осетљивом популацијом, 

ако је могуће. 

Десетодневно ношење 

високоефикасне маске 

((N95/FFP2) [d] 

Брзи ангигенски тест или RT-

PCR тестирање петог дана, ако 

је могуће 

И 

Самопраћење симптома, 

ношење маске, одржавање 

одстојања од других особа и 

избегавање контакта са 

осетљивом популацијом, ако 

је могуће. 

 

 

 

 

 



[a]  Тестирање  било  брзим  ангигенским  тестом  или  RT-PCR  треба  да  врши  квалификована  особа. 
 
Самотестирање брзим антигенским тестом се не сматра адекватним за прекид карантина. 
 
[b] У овој табели термин „вакцинисан“ се односи на особе које су 
 
-   Примиле потпуну примарну серију вакцине против COVID-19 у току последњих шест месеци. 
 
- Трајање заштите је предмет сталних истраживања и то треба узети у обзир. 
 
- У  подручјима  где  је  варијанта  Омикрон  доминантна,  овај  период  може  бити  додатно скраћен на три 
месеца. 
- Ово се не односи на вакцине које се дају у једној дози. 
 
-     Особе које су примиле бустер дозу вакцине против COVID-19. 
 
-  У подручјима где је варијанта Омикрон доминантна, овај период може бити додатно скраћен на три месеца. 
Претходно инфициране особе треба да прате препоруке за потпуно вакцинисане особе ако је прошло мање од 
шест месеци од утврђивања инфекције. Ако је прошло више од шест месеци од утврђивања инфекције, треба да 
поштују препоруке за невакцинисане особе. 
[c] Кад се препоручује краће трајање карантина, резидуални ризик од даљег трансмисије SARS-CoV-2 расте. Због 
тога, уз ношење маске, особе које су идентификоване као блиски контакти треба саветовати да избегавају 
контакте са другим особама уколико није неопходно, нарочито са осетљивим појединцима. 
[d] Тамо где је препоручена маска високе ефикасности, треба користити маске типа FFP2 (или еквивалентне) без 
вентила. Да би биле ефективне, ове маске треба носити правилно све време. Тест пријањања се прпоручује, 
нарочито са особе које раде у здравству. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


