Поштовани родитељи,
с обзиром на то да ће ваше дете од 11.05.2020.долазити у целодневни боравак у
ОШ"Славко Родић",дужност нам је и обавеза да вас упознамо са главним смерницама
и препорукама у вези поступања школе ,а у складу са одлукама и мерама Владе
Републике Србије.
Пре организованог доласка деце у целодневни боравак ,школа ће предузети мере
превенције инфекције COVID-19.
-Свакодневно се спроводи прање, чишћење и дезинфекција простора,прибора и
опреме као и проветравање простора.
-На улазу у школу је постављена дезобаријера-сунђер натопљен дезинфекционим
средством као и дозер за дезинфекцију руку.
-Укупно особље школе које се налази у школи за време трајања боравка деце у школи
мора да носи маске и да редовно спроводи мере личне хигијене.
-Сви запослени ће морати да дезинфикују своје мобилне телефоне ,торбе и да их не
уносу у простор у коме су ученици.
-Редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова,
врата, столова, столица , квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката
за играње и спорт у дворишту и других површина које користи већи број лица , најмање
два пута дневно,по потреби и чешће.
Опште препоруке за родитеље:
-Простор за прихват ученика је главни школски улаз (директно са улице Младена
Стојановића)
-Родитељ је у обавези када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску ,тако
да маска прекрива уста и нос,дезинфикује руке на улазу и пређе преко дезобаријере за
обућу, и да уз минимално задржавање ,размени информације са запосленима у школи
који су задужени за прихват ученика (дежурни)
-Кад год је то могуће ,родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу,тако и у
прихвату деце на крају дана(дежурно лице биће задужено за прихват деце и њихово
позивање када родитељи дођу по дете).

-Школа ће спровести бесконтактно мерење температуре родитеља и деце.
-Родитељи при довођењу деце или одласку из установве задржавају међусобну
удаљеност од 2 метра.
-Родитељи могу доводити децу најраније у 7:30 а по ученике могу доћи најкасније у
16:30.Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да за
сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика.
-Сваког дана ,пошто дођу по дете ,родитељи треба да обавесте дежурног наставника да
ли ће ученик доћи наредног дана.
-Школа ће обезбедити да ученици редовно прате наставу на даљину (ТВ часови), а по
завршетку ТВ часова ученици треба да раде домаће задатке или учествују у изради
других задужења која добијају од наставника.
- Свакодневно пре доласка у школу ,родитељ има обавезу да детету и себи измери
температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете у школу и о томе
обавести директора.
-Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за њихове
потребе током боравка у школи.
-Сугеришемо родитељима да деца доручкују код куће пре доласка у школу,а да им
припреме и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена
проведеног у школи),а у складу са потребама и навикама деце.
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