Република Северна Македонија
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

Oрганизација на протокот на ученици, наставници и други лица во
ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ во услови на посебни мерки за заштита од
ширење на корона вирусот (КОВИД-19)

1.

Вработените влегуваат од капијата и службениот влез бр.1.

2.

Пред влезот на Училиштето, на сите вработени им се мери телесна температура со
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот
се упатува кај матичен лекар.

3.

При влезот во Училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.

4.

Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката
канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца од 1.5 метри.

5.

Училиштето воведува систем за еднонасочно движење на учениците низ просториите
и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во една просторија
(соблекувалните, канцеларии, тоалети) и контролирано излегување и влегување.

6.

Забрането е влегување на други лица (за чистење, за поправка или наставник кој не
предава во паралелката) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив.

7.

Забрането е влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во
Училиштето или деца кои не се ученици на Училиштето.

8.

Испораките за потребите на Училиштето ја презема надлежниот, вработен во
Училиштето од влез бр.7.

9.

Службениот влез бр.1 е дозволен само за сервисерите и другите служби чии услуги се
неопходни (пр. спроведување на превентивни и анти-епидемични мерки како што се
проверка на вода за потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително
почитување на мерката за дезинфекција на рацете, носење заштитна маска/прекривка
и доколку е потребно носење заштитници за обувките.

10. Протокот на ученици и вработени во и надвор од Училиштето се одвива по строго
контролиран ред: движење во насока според поставените патеки и со запазување на
минимум потребното растојание од 1,5 метар при чекање ред на учениците пред и
внатре во Училиштето.
11. Родителите или оние кои ги водат децата на училиште не влегуваат во училишната
зграда. Детето се допраќа до капијата од училишниот двор или до влезната врата на
Училиштето.
12. Дозволен е влез само на родител или образовен асистент на ученик со посебни
образовни потреби со задолжително носење заштитна маска.
13. Учениците влегуваат во училишниот двор преку капија кај фискултурната сала и/или од
страната на улица „Аминта Трети“ и треба да се движат по обележаните патеки до
влезот на Училиштето.
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14. Учениците од различни одделенија (прво, второ, трето) ќе доаѓаат на училиште во
различно време:
 прво и второ одделение од 7:40 до 7:55
 трето одделение од 8:00 до 8:15
15. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција трите влеза на
училишната зграда од страната на училишниот двор.
16. Секој влез е обележан за кое одделение и паралелка е наменет:
 влез бр. 2 за учениците од I-4. II-2 и II-3 одделение;
 влез бр. 3 за учениците од I-3, II-1 и III-4 одделение;
 влез бр. 4 за учениците од I-1, I-2, III-1, III-2 и III-3 одделение.
17. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, се
организира редарска служба - дежурни наставници.
18. Дежурниот наставник пред влезната врата го презема ученикот/ ученичката кој/која
задолжително носи заштитна маска која го покрива носот, устата и брадата.
19. Дежурниот наставник пред влезот на ученикот/ученичката ја мери телесната
температура со безконтактен топломер. Во случај на покачена телесна температура
(над 37.4°) не се дозволува влез во училиште и родителот се упатува на консултација
кај матичниот лекар на ученикот.
20. При влез, ученикот/ученичката треба да стапне со двете нозе на дезобариерата и да ги
дезинфцира рацете под надзор на дежурен наставник внатре во Училиштето.
21. Учениците се упатуваат кон училницата според ознаките за правец на движење и
истите претставуваат најкраток пат од влезот до училницата.
22. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија и се забранува
кабинетска настава, заради грижа за здравјето на учениците.
23. За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен
одделенскиот наставник и се грижи за почитување на физичка дистанца меѓу
учениците.
24. Доколку временските прилики дозволуваат, одделенскиот наставник може часот да го
реализира на отворено (во училишниот двор) со почитување на мерките за заштита на
учениците, без групирање и мешање на учениците од различни паралелки и
одделенија.
25. При влегување, чекање, движење и во текот на престојот во Училиштето, учениците не
смеат да се групираат ниту да се мешаат со другите паралелки и одделенија.
26. Важно е да се почитува правилото за движење по десната страна од ходникот, скалите
и/или во училницата.
27. За време на наставата, во ходниците има дежурни наставници-контролори кои ќе се
грижат за редот и ќе бидат поддршка на вработените и учениците кои имаат потреба
од помош.
28. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории може да биде од
група ученици од иста паралелка, да нема мешање на повеќе ученици од различни
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паралелки (пр. За време на еден наставен час, една паралелка е во фискултурната
сала, а две паралелки се надвор во училишниот двор или на спортските терени).
29. Преминувањето низ заедничките простории се организира така што додека учениците
и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, учениците и
наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред.
30. Учениците од I-4. II-2, II-3 и II-1 ќе ги користат тоалетите меѓу првиот и вториот тракт, а
учениците од I-1, I-2, I-3, III-1, III-2 и III-3 ќе ги користат тоалетите меѓу вториот и
третиот тракт.
31. Женскиот тоалет истовремено можат да го користат најмногу 4 ученички. Машкиот
тоалет истовремено можат да го користат најмногу 4 ученика.
32. Пред вратата на тоалетот се чека во ред со почитување на физичка дистанца од
најмалку еден метар. Се чека во ред со физичка дистанца и за да се измијат рацете.
33. По завршување на часовите, родителот (лицето кое го води детето) е должен да го
земе детето во определеното време и да не се задржува во училишниот двор.
34. Доколку ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште,
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во Просторија за изолација –
училница кај врата бр.7.
35. Додека се чека родителот, ученикот го користи тоалетот кај врата бр.7.
36. Повиканиот родител влегува и излегува со детето на врата бр. 7.

Забрането е било какво неформално групирање на вработени, ученици и на
родители, задржување на родителите во дворот, седење на клупите и слободно
играње на нивните деца во училишниот двор пред и по часовите.

Директор,
Катерина Атанасова
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