ДОПОЛНЕТ КУЌЕН РЕД
СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“
(Според Планот и Протоколот за настава со физичко присуство
во услови на ковид криза)
„ ПОЧИТУВАЊЕТО НА КУЌНИОТ РЕД ЗНАЧИ И ГРИЖА ЗА НАШЕТО ЗДРАВЈЕ“

ПРИСТИГНУВАЊЕ И ВЛЕГУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО
•

•
•

•

•
•
•
•
•

За влез и излез во училиштето се користат два влеза и два излеза целосно оделени(индивидуални), по
изготвен распоред за влез/излез на учениците (список со назнака на влез/излез и време на влегување и
излегување за секоја паралелка), истакнат на видно место во училиштето
За влез во училиштето задолжително е користење/носење на заштитни маски/покривка на лицето за сите
ученици и вработени во училиштето
На влезот од училиштето учениците ги дезинфицираат обувките и рацете,со поставените средства за
дезинфекција(простирки за обувките поставени пред влезот и средство за дезинфекција за рацете
поставено пред влезот),под надзор на дежурниот наставник кој се грижи секој ученик да ги дезинфицира
обувките и рацете
При влез во училиштето на сите ученици и на сите вработени им се мери телесна температура и во случај
на зголемена телесна температура (над 37.4’’) ученикот/вработениот се упатува до матичен лекар или се
враќаат дома со препорака родителот да превземе соодветни здравствени мерки.
Задолжително почитување на мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар
Почитување на мерката за забрана за поздравување со физички контакт
Почитување на ознаките за правецот на движење низ училиштето (ходници, скали) до училницата
Забранет е влез за родители/старатели освен на ученици со посебни образовни потреби со задолжително
почитување на мерката за физичка дистанца и носење маска
Навремено пристигнување во училиштето во зависност од смената и одреденото време за влегување во
училиштето

ВО УЧИЛНИЦА
•
•
•
•
•
•

Почитување на распоредот за седење по клупи во училницата
Задолжително носење маска и редовно дезинфицирање на рацете во училница
Задолжително одржување дистанца во училница за време на одморите од 5 минути помеѓу часовите
почитување на редоследот за одење во тоалет за време на часот
Следење и примена на едукативните информации и содржини истакнати во училницата
Задолжително пријавување на ученик од паралелката доколку има некои симптоми на болест

ЗА ВРЕМЕ НА ОДМОР
•
•
•
•

Времетраењето на наставниот час е 45 минути
После секој наставен час се користи мал одмор во траење од 5 минути, а после третиот наставен час
голем одмор кој е под надзор на дежурен наставник
За време на кратките одмори од 5 минути помеѓу часовите се проветруваат училниците и се врши
дезинфекција на клупите
За време на одмор забрането е групирање на учениците

•

Секој ученик да се запознае со Упатството за ученици за одвивање настава со физичко присуство во
услови на панденија и користење на големиот одмор кој е истакнат на видно место низ училиштето

ВО УЧИЛИШНИОТ ПРОСТОР
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Средствата за дезинфекција се користат и во училниците и другите простории и за време на одморите.
Во училиштето при влез и излез,како и за време на одморите учениците/вработените се движат по означен
правец на движење(еднонасочен) ,со запазување на минимум потребното растојание (при движење низ
училиштето или чекање ред пред тоалетите во училиштето),без физички контакти за поздравување
Учениците задолжително мора да носат бел мантил.
За време на одморите треба да се потчитуваат протоколите за физичка дистанца и мерките за заштита во
училиштето, училишниот двор и блиската околина.
За време на часовите не е дозволено непотребно излегување и движење низ ходниците.
Во тоалет се оди според протоколот
o До тоалетот се следат ознаките за движење поставени во ходниците.
o Пред тоалетот се почитува редоследот за влегување според мерките за заштита (еден по еден со
одржување на дистанца)
o Задолжително миење на рацете
За одржување на редот и мерките е назначен наставник или вработен
За часовите по спорт и одењето до спортска сала, учениците го следат предметниот наставник.
Се препорачува носење храна од дома, а истата ќе може да се консумира за време на големиот одмор во
училишниот двор
Задолжително се пријавува забележан ученик, наставник и друг вработен со симпоми на болест или ако
има се има сознанија за истото.
Наставниците за време на одморите да го сведат на минимум физичкото присуство во наставничката
канцеларија
Да се одржува физичка дистанца меѓу наставник и наставник/друг вработен во училиштето, наставникученик, наставник-родител/старател на ученикот
Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка во училниците сè додека
учениците се наоѓаат во нив, како и влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во
училиштето или не се ученици на тоа училиште.
Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во училиштата од споредниот
влез на училиштето, со задолжително почитување на мерката за заштита (дезинфекција на рацете, носење
заштитна маска/прекривка и заштитници за обувките)
Доколку во училиштето се појави заболен од ковид-19 или лице кое имало контакт со лице заболено од
ковид-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со задолжително носење на заштитна
маска/прекривка, а директорот треба да воспостави комуникација со центарот за јавно здравје за добивање
на понатамошни насоки за постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до
општината, а општината до министерството за образование и наука.
Ако ученик развие симптоми на ковид-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот соработник го
изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш
ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел
консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.
Доколку се потврди дека ученик е заболен од ковид - 19, се следат протоколите од министерството за
здравство за тој ученик, а училиштето врши консултации со центарот за јавно здравје, за натамошно
постапување со паралелката на која припаѓа ученикот.
Организирање на редарска служба во училиштето, со цел спроведување на редот и одржување на
потребното растојание меѓу учениците од минимум 1.5 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари
пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. редарите да се ангажираат од редот на вработените
во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.

НАПУШТАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО
▪
▪
▪

По завршувањето на часовите, учениците ја напуштаат училницата заедно со предметниот наставник со
кого имале последен час, според распоредот за излегување од училиште по паралелки
При движењето од училиште до превозот се почитуваат мерките за заштита (избегнување физички контакт
за поздравување, одржување дистанца и носење маска)
Истото важи и при влез во превозот

