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Организација васпитно – образовног рада
у радној 2022/2023. години
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
На основу праћења кретања инфекције у летњем периоду, заразности вируса, односно
лакоће преношења и ефективности мера заштите, Тим за праћење и координисање
примене превентивних мера у раду школа, донео је Одлуку о организацији рада школа
почев од 01. септембра 2022. године, чији се сегменти у складу са овим дописом,
односе и на поступање предшколских установа. У том смислу, потребно је имати у
виду следеће:
- непосредан васпитно-образовни рад у предшколској установи организује се на начин

који осигурава безбедност и здравље деце, родитеља и запослених, у складу са
препорукама надлежних органа и институција. Процена потребе за остваривањем
модела подршке деци и породици који се реализује онлајн или путем других канала
комуникације врши се на основу увида у епидемиолошку ситуацију на локалу, у
консултацијама са оснивачем, надлежним епидемиолошким службама које налажу
потребне противепидемијске мере и у сарадњи са надлежном школском управом;

-

апелује се на запослене, као и на родитеље, да у случају појаве повишене
температуре, малаксалости или симптома болести органа за дисање (бол у грлу,
кашаљ), не долазе у установу, односно не доводе дете у вртић, у циљу превенције
уношења инфекције у колектив;

-

препоручује се доследна примена прописаних општих мера и мера личне заштите од
инфекције како у установи тако и ван ње. Посебно се препоручује осетљивим
особама са повећаним ризиком од тежих форми болести примена заштитних
маски у сутуацијама масовних окупљања у затвореном простору без могућности
одржавања растојања (нпр. на приредбама и манифестацијама у установи и ван ње и
сл.);

-

уколико се током боравка у установи код деце појаве симптоми који могу указивати на
COVID-19, примењује се предвиђена процедура (издвајање детета из гpyпe и
обавештавање родитеља, односно другог законског заступника детета; у соби за
изолацију медицинска сестра или други одрасли, обавезно користи маску;
спроводити адекватну негу до доласка родитеља или лекарске екипе). Уколико се
током рада у установи код запосленог појаве симптоми болести који могу указивати на
COVID-19, запослени је дужан да одмах стави маску н напусти објекат ради
одласка на лекарски преглед;

- реализација излета и других организованих путовања са децом спроводи се у
складу са важећим прописима и Годишњим планом рада установе. Није неопходно

захтевати податак о учесталости болести (нити на територији одакле се полази, нити у месту
у коме ћe се боравити). Пре поласка на путовање, установа је у обавези да предузме следеће
мере превенције:
прикупљање изјава родитеља да деца немају, нити су имала у претходних седам
дана симптоме и знаке инфекције, да нису лечена у истом периоду од COVID-19 и да
мeђy члановима уже породици није било случајева COVID-19;
- обезбеђивање здравственог надзора од стране лекара током путовања дужих од једног
дана, ради благовременог откривања евентуалних симптома и знакова инфекције
код деце и одраслих и њихове изолације.
-

- потребно је обезбедити континуирано професионално и поуздано информисање
запослених, као и родитеља о свим релевантним питањима у вези са организацијом рада
установе и препорученим превентивно – заштитним мерама.
У школској/радној 2022/2023. години, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановиh Батут“ припремио је Препоручене мере превенције COVID – 19 у школама
и установама ученичког и студентског стандарда. У Препорукама Института се установе
подсећају на обавезу да, без обзира на епидемиолошку ситуацију, примењују опште мере
превенције заразних болести укључујући и COVID 19, и то: санитарно-хигијенске мере
(редовно и правилно прање руку, прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и
опреме, редовно проветравање свих просторија у објекту, обезбеђивање средстава и
прибора за чишћење и дезинфекцију, редовна провера функционалности уређаја и
инсталација за водоснабдевање, санацију и хигијену, редовно уклањање отпада) и
респираторна хигијена (покривање уста и носа марамицом при кашљању или кијању и
одговарајуће одлагање након употребе, обавезна хигијена руку након контакта са
потенцијалним изворима контаминације).
У складу са Препорукама, као и у претходно периоду, у случају појаве потврђених случајева
COVID – 19, управа установе у обавези је да обавести епидемиолога територијално
надлежног института/завода за јавно здравље који прописује мере сузбијања инфекције.
С обзиром на то да је пандемија и даље у току, као и да постоје фактори ризика
који могу довести до погоршања епидемиолошке ситуације, о свим изменама и допунама
препоручених мера превенције у васпитно-образовним установама ћемо вас као и до сада,
благовремено обавештавати.
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