ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА ВО УСЛОВИ НА КОВИД -19 ВО
ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИ- ТРЕНА“,УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

*Учебната 2021/2022 година започнува на 1 Септември со редовно
присуство на сите вработени во училиштето.
* Наставниците во училиштето доаѓаат половина час пред отпочнување на
наставата и учествуваат во организирање и спроведување на влегување на
учениците согласно распоредот на часови и протоколот.
*Задолжително е носење на маски и редовна дезинфекција на раце и обувки
како и мерење на телесна температура со безконтактен топломер при влезот
на училиштето.
* Физичкото присуство е организирано во различен временски период со
запазување на физичка дистанца и сите превентивни мерки за заштита на
КОВИД 19.
*Забрането е поздравување со физички контакт
*Состаноците за организација на работата се реализираат преку електронска
платформа или со физичко присуство на отворено во училишниот двор со
почитување на пропишаните мерки.
*Техничкиот персонал врши редовна дезинфекција на сите простории и
санитарните чворови.
*Просториите во кои престојуваат наставниците и останати вработени
задолжително се проветруваат .
* послужувањето на оброците се реализира во училишните трепезарии
водејќи сметка да не дојде до мешање на ученицте од различни паралелки.
*За контрола на влез во училишето определено е лице кое е ангажирано за
проверка на телесната температура.

*Определени се контролори кои ќе дадат поддршка за полесно разбирање на
превентивните мерки за заштита.

* Главниот влез е дозволен само за сервисерите и други служби чии услуги
се неопходни
* Влезот во училиште за родителите е строго забранет.
* Влез на учениците и личните асистенти е од посебни влезови и
определено време.
*Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД директорот
воспоставува комуникација со Центарот за јавно здравје.
* Во училиштето е определена просторија за изолација(со задолжителноо
носење на маска) доколку кај некој ученик и вработени се пројават симптоми
на КОВИД -19.

ПРОТОКОЛ ЗА НАСТАВА ЗА ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19
ВО ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

*Наставната 2021/2022 година започнува на 1 Септември.
* Реализацијата на наставата и отсуствата на учениците се евидентира во е –
дневник
*за учениците кои припаѓаат на ризична група ученици не треба
дапосетуваат настава со физичко присуство.
* Наставниот час трае 40 мин, со 5 мин мал одмор,и 20 минути голем одмор.
* наставниците доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување на
наставата и учествуваат во организирањето и спорведувањето на влегувањето
на учениците.
* Во функција ставени се три влеза и излеза во училиштето.
* На влезот од учлиштето и во ходниците поставени се едукативниинформативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедноста во
училишето како и средства за дезинфекција на раце.
*Изготвен е распоред за учениците при влез/излез во училиштето со
различно време на влегување и излегување од училиштето за секое
одделение и е истакнат на видно место.(прилог распоред).
* При влез на учениците во училиште редовно се мери температура,(до
37.4)и се врши дезинфекција на обувките и раце.
* Дооколку ученикот има покачена телена температура над 37.4 не се
дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува за
консултација кај матичен лекар.
*Учениците со знаци на други заразни болести не смеат да доаѓаат на
училиште.
* Организирана е редарска служба пред и внатре во училиштето пред влезот
и два редари во училиштето.

*Протокот на учениците и вработените се одвива по строго контролиран ред
со поставени ознаки за правецот на движење со запазување на физичка
дистанца. (ознаките се форма на стапалчиња во различна боја за секоја
паралелка).
* За време на наставата и одморите со учениците задолжително е присутен
наставникот кој се грижи за почитување на физичка дистанца.
*Просториите задолжително се проветруваат најмалку половина час пред
пристигнување и по заминување на учениците како и после секој наставен
час.
*За време на наставата во училницата, доколку дозволат временските услови,
се остава отворен прозорец.
* Во училниците се избегнува употреба на клима уреди и вентилација.
* учениците носат оброк /храна од дома кој е содветно спакуван или готов
производ.
* Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет,
и по доаѓање од надвор.
*Спортската сала, библиотеката и другите простории се користат од група
ученици од истата паралелка.
*доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало
контакт со лице заболено од КОВИД-19 ,се изолира во посебна просторија со
задолжително носење маска, а директорот воспоставува комуникација со
Центарот за јавно здравјЕ.
*Ако ученикот развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна
просторија и веднаш го известува родителот да го земе детето
* доколку има потврден случај на КОВИД-19 се известува епидемиолошката
служба во Центарот за јавно здравјe
*за учениците кои се позитивни на КОВИД-19 или се во самоизолација
,наставта може да се реализира преку учење на далечина.

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА УЧЕНИЦИ, ВО ООУ„ВЕРА
ЦИРИВИРИ- ТРЕНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

* *Влезот во училиштето е различен за учениците
*Задолжително е носење на маски и редовна дезинфекција на раце и обувки
како и мерење на телесна температура со безконтактен топломер при влезот
на училиштето.
*Протокот на учениците е организиран во различен временски период и од
различни влезови со запазување на физичка дистанца и сите превентивни
мерки за заштита на КОВИД 19.
*Забрането е поздравување со физички контакт
*За контрола на влез во училишето определено е лице кое е ангажирано за
проверка на телесната температура на учениците.
*Определени се контролори кои ќе дадат поддршка на учениците за полесно
разбирање на превентивните мерки за заштита.
* Влез на учениците и личните асистенти е од посебни влезови и
определено време.
* Во училиштето е определена просторија за изолација(со задолжителноо
носење на маска) доколку кај некој ученик и вработени се пројават симптоми
на КОВИД -19.

ПРОТОКОЛ ЗА ОДМОРИТЕ ПОМЕЃУ ЧАСОВИТЕ ВО ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИТРЕНА“ А УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

*Наставата во училиштето се организира во смена ипол.Наставата се
реализира предпладне за сите ученици од прво до девето одделение.За
учениците од прво до трето се организира продолжен престој
*Наставата за учениците започнува од 8.00 часот
* Наставниот час за учениците со физичко присуство и учење на далечина
трае 40 мин, со 5 мин мал одмор,и 20 минути голем одмор.
* Наставникот ја реализира наставата во една смена .
* За време на одморите меѓу часовите учениците се во училишниот двор и
задолжително е присутен наставникот кој се грижи за почитување на физичка
дистанца.
* За време на одморите просториите задолжително се чистат и проветруваат.
*Почесто се чистат тоалетите со задолжитено водење на евиденција за
спроведеното чистење.
* За време на одморите избегнат е физички контакт помеѓу учениците.
* Големите одмори се во различен временски период за да не се мешат
повеќе ученици од различни паралеки.

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА НАСТАВНИЦИ ВО
ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИ- ТРЕНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

* Наставниците во училиштето доаѓаат половина час пред отпочнување на
наставата и учествуваат во организирање и спроведување на влегување на
учениците согласно распоредот на часови и протоколот.
* Постои посебен влез во училиштето на вработените.
*Задолжително е носење на маски и редовна дезинфекција на раце и обувки
како и мерење на телесна температура со безконтактен топломер при влезот
на училиштето.
*Забрането е поздравување со физички контакт.
*Состаноците за организација на работата се реализираат преку електронска
платформа или со физичко присуство на отворено во училишниот двор со
почитување на пропишаните мерки.
*За контрола на влез во училишето определено е лице кое е ангажирано за
проверка на телесната температура.
* Влезот во училиште за родителите е строго забранет (истакнат е флаер на
влезна врата).
* Во училиштето е определена просторија за изолација(со задолжителноо
носење на маска) доколку некој од вработени пројават симптоми на
КОВИД -19.
*Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД директорот
воспоставува комуникација со Центарот за јавно здравје.

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИ
ЛИЦА ВО ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИ- ТРЕНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

* Влезот во училиште за родителите е строго забранет (истакнат е флаер на
влезна врата).
*Родителите/старателите ги носат учениците до назначениот влез на
училиштето.
*Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите /старетелите
се одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација со претходен
договор помеѓу родителите и наставниците или на отворено ако дозволуваат
временските услови.
*Пристап во училиштето имаат само родителите /старателите/образовните
асистенти на ученици со ПОП со задолжителни носење на маска на лицето.
* Главниот влез е дозволен само за сервисерите и други служби чии услуги
се неопходни со задолжителна дезинфекција на рацете и носење на заштитна
маска.
*Не се дозволува влез на други лица соработници (за чистење, носење храна)
додека има ученици во училиште со исклучок на претставниците на МОН,
БРО, ДИП или други државни органи кои спроведуваат надзор.

