Организација на проток на ученици, наставници и други лица во
ООУ „ 25 Мај„ Гази Баба-Скопје



На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се
грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете.



Учениците

доаѓаат

и

одат

сами

на

училиште,

во

придружба

на

родител/старател/образовен/личен асистент, со организиран превоз


Превозниците кои вршат превоз на ученици ги почитуваат и применуваат
протоколите за превоз на патници.



Протокот на ученици и вработени во и надвор од училиштето се одвива по строго
контролиран ред, со поставување на ознаки со кои се означува правецот на
движење и запазување на минимум потребното растојание од 1,5метар при
чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.



Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на
училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за
родителите/старателите/образовните

асистенти

на

учениците

со

посебни

образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето.


На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната
температура пред влегување во автобусот и се врши дезинфекција на рацете и
обувките. Учениците кои имаат зголемена температура (над 37.4°) се враќаат дома
со препораки родителот да превземе соооветни здравствени мерки.



Вработените во училиштето и учениците при влегување во училиште, за време на
престојот во училиште и за време на наставата задолжителноја почитуваат мерката
зафизичкадистанцаоднајмалку 1,5 метар и носат заштитна маска/покривка на
лице,освенкогасенаотвореновоучилишниотдворсоодржувањенапрепорачанатадис
танца.



Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и
рацете.



На ситевработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°)
вработениот се упатува кај матичен лекар.



На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телеснатемпература со
безконтактен топломер. Во случај на покачена телесна температура(над 37.4°) не
се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација
кај матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести
истотака не смеат да доаѓаат на училиште.
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