РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Медицинска школа Добој
Поп Љубина 31, тел.: 053/242-204, 053/242-205, e-mail: ss40@skolers.org
ЈИБ: 4400037970002 , Организациони код: 08150040
Број: 1082/20
Датум: 28. 08. 2020. године
На основу члана 132. Став (1), став (2) тачка 9) и 10) Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 41/18 и 35/20) а у скаду са
препорукама Министарства просвјете и културе РС и ЈЗУ Института за јавно здравство
Републике Српске, директор ЈУ Медицинска школа Добој, доноси
ПЛАН
протока информација и ходограм активности у случају појаве симптома новог
вируса корона код ученика
I
Планом протока информација и ходограмом активности одређује се ко, на који начин и
кога обавјештава о сазнању и појави симптома или приликом уочавања истих, као и када
реагују (родитељи, ученици, наставници, одјељенске старјешине, радници школе...)
II
Са овим Планом требају бити упознати сви радници школе, ученици и њихови родитељи.
III
Ако се ученик осјећа лоше и има неки од симптома корана вируса треба да остане код
куће и да се јави породичном доктору.
IV
У случају појаве симтома короне вируса код ученика потребно је одмах предузети сљедеће
мјере:
1) Ако је ученик за вријеме наставе осјетио неке од симптома потребно је да о томе
одмах обавјести предметног наставника;
2) По сазнању да је ученик примјетио или сумња на постојање симптома корана вируса
потребно је да предметни наставник пренесе информацију дежурном наставнику
који ће ученика изоловати у просторију предвиђену за ту намјену;
3) Дежурни наставник ће одмах обавјестити родитеље да у најкраћем року дођу по
дијете;
4) За вријеме боравка ученика у посебној просторији сву потребну помоћ ће му
пружити дежурни наставник;
5) Учионица у којој је ученик боравио одмах се провјетрава и дезинфикују се клупе и
друга мјеста која су често додиривана;
6) Ученици из одјељења за вријеме дезинфекције бораве у другој учионици која је у
датом моменту слободна;
7) У случају да ученици из одјељења покажу знакове узнемирености, страха, панике,
ученицима ће пружити адекватну помоћ дежурни наставник и стручна служба
(педагог и психолог);
8) Педагог школе о свему води евиденцију и обавјештава директора школе;
9) Директор обавјештава хигијенско-епидемиолошку службу надлежног Дома здравља
која спроводи епидемиолошко истраживање и неопходне епидемиолошке мјере;
10)
Директор обавјештава надлежно Министарство о предузетим мјерама.
V
Овај План ће се примјењивати од 01. 09. 2020. године.
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