НОРМЕ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ДОМУ
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID 19






















Обавезно коришћење домске постељине (замена постељине врши се једном
недељно);
Обавезно је често проветравање соба и заједничких просторија (држати отворене
прозоре кад год је то могуће и кад год дозвољавају временски услови);
Ученици имају обавезу да свакодневно дезинфикују радне столове у својим
собама, кваке на вратима и ручке на прозорима;
Ученици су дужни да перу руке после сваког контакта а нарочито пре и после јела
и употребе тоалета, да свакодневно чисте своју собу и купатило (туш кабину и WCшољу). Не бацати искоришћене папирнате убрусе, улошке и други отпад који би
могао да доведе до запушавања канализације у WC шољу;
Користити искључиво своју чашу и флашицу за воду;
Смеће бацати у канту са постављеним кесама за смеће и канте редовно празнити у
за то предвиђено место;
Обавезно ношење маски. Ученици треба да носе маске у објекту, а нарочито
током кретања кроз заједничке просторије и током стајања у линији у трпезарији. У
свакој соби, напољу, у трпезарији током оброка, дозвољено је да се маска на кратко
одложи. Због дужине излагања и боравка већег броја ученика у читаоницама и
вежбаоницама неопходно је носити маску све време;
На улазу у Дом обавезна дезинфекција руку, обуће и мерење температуре
безконтактним топломером од стране радника обезбеђења;
Ученици су обавезни да свако јутро и пред спавање, личним топломером
(топломери са живиним стубом нису дозвољени да се користе), самостално
мере температуру и уколико имају повишену температуру и друге симптоме
болести да одмах о томе обавесте дежурног васпитача;
Није дозвољено истовремено окупљање већег броја ученика на линији у
трпезарији. Препоручена физичка дистанца у трпезарији је 1,5 метар;
Уколико је ученику одређена мера самоизолације због болести, ризичног контакта
или сумње на болест, смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља или
другог законског заступника. Уколико је, по процени надлежног лекара, неопходно
хитно поступање а родитељ или други законски заступник није у могућности да у
кратком времену дође у установу, позива се хитна помоћ;
Узглавља ученика у ученичким собама треба да буду на растојању од минимум 2
метра;
Ученицима су забрањене посете других ученика у собама;
Ученицима није дозвољено окупљање у ходницима, на степеништу, холу,
заједничким просторијама (обавезно поштовати дозвољен максималан број ученика
у заједничким просторијама);
Ученицима нису дозвољени изласци после 22.00 сата и ноћење ван Дома;
Од изузетне је важности да се сви ученици, у време када нису у установи или када
бораве код куће, понашају одговорно и поштују све препоручене епидемиолошке
мере.
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