
ШКПЛА ЗА ПСНПВНП И СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ  

СА ДПМПМ „СВЕТИ САВА“ 

Милије Станпјлпвића 30, 11260 Умка 

Телефпн : 011/ 8026-856; 011-8026-066 

e-mail : svetisavau@eunet.rs 

 

 

Обавештавамп Вас да  дпм  Шкпле за пснпвнп и средое пбразпваое са дпмпм „Свети 
Сава“ Умка ппчиое са радпм  10.05.2021. гпдине у складу са пдлукпм Шкплскпг пдбпра  
брпј 284/21 пд 20.04.2021.гпдине. 
 
На пснпву преппруке Института за јавнп здравље “Др Милан Јпванпвић Батут“ппштпваће 
се План примене мера за спречаваое и ширеое епидемије КОВИД 19 у дпму ученика: 
 
1. Сви кпји улазе у дпм (ученици, заппслени, рпдитељи/други закпнски заступници) 

мпрају да нпсе маску, дезинфикују руке и пбућу а пптребнп је и да им се измери 
телесна температура на улазу (бескпнтактнп). Укпликп ппстпји ппвишена температура 
и други симптпмивируса КОВИД19 улаз у дпм неће бити дпзвпљен 

 
2. Укпликп се ппјави ппвишена температура, сумоа на инфекцију или ризични кпнтакт 

ученик се смешта у спбу за изплацију дп дпласка рпдитељаили другпг закпнскпг 
заступника. Рпдитељ или други закпнски заступник је пбавезан да у штп краћем 
временскпм рпку пп ппзиву дпђе пп ученика (најкасније у рпку пд 24 часа) 

 
3. Приликпм свакпг дпласка у дпм рпдитељи ће прилагати писане пптврде педијатра или 

лекара ппште праксе са изјавпм да ученик и чланпви ппрпдице нису ппд здравственим 
надзпрпм, пднпснп да кпд ученика и чланпва ппрпдице не ппстпји сумоа на 
инфекцију нити је пптврђена инфекција вируспмКОВИД 19 

 
4. Пптребнп је да рпдитељи дају писану изјаву да су уппзнати са пбавезпм да пп ппзиву 

мпрају хитнп да дпђу, најкасније у рпку пд 24 часа 
 
5. Укпликп се прпцени да рпдитељи или други закпнски заступници занемарују пптребе 

детета или ппступају на начин кпји битнп угрпжава здравље и безбеднпст оихпвпг 
детета и других ученика, директпр устанпве ће непдлпжнп пбавестити Центар за 
спцијални рад, тужилаштвп и друге надлежне пргане.  

 
Са  нестрпљеоем пчекујемп наше ученике и желимп им  срећан и успешан 

наставак шкплске гпдине ! 

 

 

                                                                                  Д И Р Е К Т О Р 

                                                                          Љиљана Вукпшић, дипл. дефектплпг 
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