
 

 

 

На основу Препорука ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске у вези са 

почетком школске 2020/2021 године и организацијом наставе у Републици Српској 

директор ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча  доноси 

 

 План протока информација (ХОДОГРАМ АКТИВНОСТИ) приликом сумње 

на појаву синптома  Ковид-19 у школи  

(Нацрт) 

 

 

Радници школе  

-Уколико неко од радника школе посумња да има симптоме КОВИД-19 ( повишена 

тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, 

бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање...) одмах ће о 

томе обавијестити секретара или директора школе, неће долазити на посао тај дан 

него ће се јавити у надлежну здравствену установу. О свом статусу након јављања у 

здравствену установу ће обавијестити секретара или директора школе. 

-Директор школе ће обавијестити надлежну здравствену установу о сумњи да је неко 

од радника заражен и поступити даље по препорукама надлежне установе. 

-Уколико неко од радника школе посумња да има симптоме КОВИД-19 док је на 

радном јесту,  одмах ће прекинути са радом и обавијестити секретара или директора 

школе о томе.  

-Директор школе ће обавијестити надлежну здравствену установу о сумњи да је неко 

од радника заражен и поступити даље по препорукама надлежне установе. 

-Сваки радник школе ће прије поласка на посао измјерити тјелесну температуру и 

уколико је она повишена, неће долазити на посао већ је дужан да обавијести секретара 

или директора школе о томе и да се јави у надлежну здравствену установу.  

 

Родитељи ученика  

-Уколико родитељ код куће посумња да дијете има симптоме КОВИД-19, дужан је 

ОДМАХ обавијестити одјељењског старјешину , а одјељењски старјешина секретара 

или директора школе како би се предузели даљи кораци. 



-Директор школе дужан је ОДМАХ обавијестити надлежну здравствену установу и 

поступити по препорукама унутар школе  ,а такође је дужан обавијестити и родитеља о 

препорукама надлежне установе.   

-Родитељи су дужни измјерити тјелесну температуру дјетету прије поласка у школу и 

уколико је повишена, дијете неће долазити у школу тај дан него ће се поступити према 

препорукама надлежне здравствене установе. 

   

Наставници  

-Уколико наставник посумња да дијете има симптоме КОВИД-19 док траје настава, 

односно дијете у школу дође са тегобама које упућују да је заражено, дужан је ОДМАХ 

прекинути наставу и обавијестити секретара или директора школе који ће се побринути 

да се дијете изолује ( у за то предвиђену просторију) до доласка родитеља. Родитељ се 

такође ОДМАХ обавјештава да је потребно да дође у школу.  

-Директор школе дужан је ОДМАХ обавијестити надлежну здравствену установу и 

поступити по препорукама унутар школе  , а такође је дужан обавијестити и родитеља о 

препорукама надлежне установе, тј. о даљем поступању са дјететом које је под 

сумњом.  

 

Ученици 

Уколико ученик осјети тегобе док је у школи, тј. појаве се симптоми који подсјећају на 

КОВИД-19, обратиће се наставнику код којег има час у том тренутку. Наставник је 

дужан обавијестити секретара или директора школе који ће се побринути да се дијете 

изолује ( у за то предвиђену просторију) до доласка родитеља. Родитељ се такође 

ОДМАХ обавјештава да је потребно да дође у школу.  

-Директор школе дужан је ОДМАХ обавијестити надлежну здравствену установу и 

поступити по препорукама унутар школе  , а такође је дужан обавијестити и родитеља о 

препорукама надлежне установе, тј. о даљем поступању са дјететом које је под 

сумњом.  
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