На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектора за
ученички и студентски стандард и инвестиције бр.611-00-1346/1/2020-5 од
21.08.2020. године дајем следеће
Упутство о мерама заштите здравља ученика, студената и запослених као и
мере за реализацицју васпитног рада у Дому за школску 2020/2021 годину
Мере које се односе на ученике
1. Ученици и студенти треба да носе маске у објекту, а нарочито током кретања
кроз Дом, када користе заједничке просторије или у реду линије за исхрану
у трпезарији. У својој соби, у дворушту Дома, у трпезарији током оброка,
дозвољено је да се маска на кратко одложи. У читаоници, теретани, сали за
стони тенис, тв клубу и сл. обавезно је ношење заштитних маски која
прекрива нос и браду. Сви који улазе у Дом морају да дезинфикују обућу
проласком кроз дезубаријеру на улазу у објекат и морају да дезинфикују руке
средством на бази 70% алкохола. На улазу се сваком мери телесна
температура о чему се води посебна евиденција.
2. Маске за ученике обезбеђују родитељи ученика. Маске за студенте
обезбеђују сами студенти. Препоручује се употреба памучних маски које је
могуће прати и пеглати ради дезинфекције.
3. Ученици и студенти су обавезни да свако јутро и пред спавање, личним
топломером (топломери са живиним стубом нису дозвољени) самостално
мере своју температуру и уколико је она повишена или ако имају друге
симтоме болести, да одмах о томе обавесте дежурног васпитача или
дежурног у студентском блоку. Дежурни васпитач /дежурни у студентском
блоку потом обавештава директора Дома и надлежног лекара који даје даље
препоруке о поступању . Истовремено се обавештавају и родитељи ученика.
4. Уколико родитељи ученика живе у месту које је у близини Дома, ученик ће
бити смештен у собу за изолацију до доласка родитеља који су у неодложној
обавези да дођу у Дом и одведу ученика код лекара.
5. Уколико је, по процени надлежног лекара неопходно хитно поступање а
родитељ или други законски заступник није у могућности да у кратком
времену дође у Дом, позваће се хитна помоћ или ће се на други начин
пружити услуга здравствене заштите.
6. Боравак ученика у Дому ће бити усклађен са обавезама које имају у школи
или за студенте на факултету у смислу непосредне наставе, испитивања и
вежби.
7. Од изузетне је важности да сви корисници услуге смештаја и исхране у Дому
у времену када нису у Дому или када бораве код кукће, своје понашање
ускладе са мерама које препоручују стручне здравствене установе и органи
задужени за спречавање ширења болести.
8. Јачање имунитета је једна од најважнијих мера превенције. Зато је
неопходно хранити се здраво, уносити довољно течности и витамина,
редовно спавати, бавити се спортом, проветравати просторије – спаваоне и
свакодневно пратити своје здравствено стање.
9. Сваку промену здравственог стања пријавити надлежним службама у Дому,
васпитачу или управнику студентског блока.
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