Дел. број: 01-215/2020-1
Датум: 31.8.2020.
Суботица

ПРАВИЛА ППСТУПАОА ЗАППСЛЕНИХ У ХЕМИЈСКПТЕХНПЛПШКПЈ ШКПЛИ ТПКПМ ТРАЈАОА ЕПИДЕМИЈЕ COVID 19
1.

Тпкпм бправка и уласка у шкплску зграду заппслени су пбавезни да прпђу дезпбаријеру
(дезинфекципну заштиту пбуће), изврше дезинфекцију руку и да нпсе личну хигијенску маску за
заштиту прпписнп ппстављену на лицу такп да прекрива уста и нпс.
2. Заппслени је пбавезан да нпси маску у прпстпријама шкпле (учипницама, хпдницима,
збпрници, фискултурнпј сали, тпалетима, шкплским радипницама...). Маска се пбавезнп нпси
тпкпм разгпвпра.
3. Тпкпм бправка у шкпли заппслени су дужни да држе међуспбну удаљенпст пд 2 метра,
редпвнп се придржавају прпписаних мера личне хигијенске заштите, прпветравају прпстприје у
кпјима бправе.
4. Заппсленима се саветује штп маои бправак у заједничким прпстпријама (збпрница и ппмпћне
прпстприје).
5. Заппслени су у пбавези да ппзнају Правила ппнашаоа ученика и да их сталнп ппдсећају на оих
и ппдстичу на оихпвп придржаваое. Овп се пднпси на кпмплетнп заппслене у шкпли.
6. Заппслени су пбавезни да се придржавају расппреда часпва и пдласка на наставу тачнп на
време.
7. Тпкпм малих пдмпра (5 минута) ученици пстају у учипницама и пбавезнп птварају прпзпре у
учипници.
8. На ппчетку часа заппслени су пбавезни да у разгпвпру са ученицима (редарима пдељеоа)
прпвере евентуалнп настала пштећеоа на шкплскпј импвини и да исту убележе у свеску
предвиђену за тп и пбавесте ппмпћника директпра.
9. Дежурни наставници у двпришту шкпле су пбавезни да ппјачанп бправе на улазу шкпле са
циљем неизласка из шкплскпг двпришта тпкпм малих пдмпра и некашоеоа ученика на
наставу.
10. Двпришна капија је тпкпм наставе затвпрена и за време малих пдмпра, те ученици мпгу да
кпристе самп главни улаз.
11. Техничкп пспбље је пбавезнп да придржава расппреда задужеоа у активнпстима мера
превенције прпписаних Правилникпм МПНТР.
12. Заппслени са хрпничним бплестима у пбавези су да п тпме пбавесте директпра шкпле, какп би
при планираоу прганизације рада и прављеоу расппреда ангажпваоа впдили рачуна п
оихпвпј здравственпј безбеднпсти. Заппслени треба да прате свпје здравственп стаое и у
случају ппјаве билп каквих симптпма кпји мпгу да указују на респиратпрну инфекцију пптребнп
је да предузму мере изплације, да се јаве изабранпм лекару и да пбавесте ппмпћника
директпра шкпле.
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