
Школа у доба 
короне



1.300.000.000
ученика у 186 
земаља света 
није похађало 
наставу због 
корона вируса 
(податак од 
30. априла 
2020. године)



Хајде да 
победимо вирус 

заједно!



Симптоми 
болести које 
изазива вирус

COVID-19



Стручњаци 
процењују се 
да је период 
инкубације 
COVID-19 

између 2 и 14 
дана. 



Ако je особа била у контакту са 
неким коме је потврђен CORONA

вирус, а након 14 дана остане здрав, 
то значи да није инфициран овим 

вирусом. 



Током трајања инкубације у периоду 
од 14 дана особи која има инфекцију 
COVID-19  могу се развити следећи 

симптоми: 



• кашаљ; 

• отежано дисање; 

• повишена температура; 

• грозница, 

• главобоља, 

• губитак 

чула укуса и 

мириса. 



Кашаљ
Главо-
боља

Повишена 
темпера-

тура
Кијавица

Бол у 
грлу



Ова инфекција може да 
изазове озбиљније 

здравствене последице код 
лица са ослабљеним 

имунолошким системом, 
старијих и оних са 

хроничним здравственим 
проблемима (дијабетес, рак, 

хронична болест плућа). 



Два најчешћа начина ширења 
COVID-19 су: 

1. Директним 
контактом, 
капљично са 
особе која је 
инфицирана 
вирусом; 



2. Индиректно, додиром 
преко контаминираних 
површина на којима 
вируси могу одређено 
време да преживе 

(додиривањем површина 
и предмета, а затим 
додиривањем 
сопствених уста, носа 
или очију). 



Правила у школском 
животу која се морају 

поштовати!



Током боравка у 
школи могуће је 
користити било 
коју маску
(хируршка,
епидемиолошка 
или платнена.



Обавезно ношење маске преко 
носа и уста!



Обавезно носити маску у 
затвореном простору!



И  У  УЧИОНИЦИ!



Често прати руке у трајању од 
20 секунди!







Дезинфиковати руке 
(алкохолом или асепсолом)



Дезинфиковати руке 

После уласка и изласка у зграду, 
учионицу, градски превоз, 
тоалет, боравка у парку, дирања 
квака,...





Одржавати социјалну 
дистанцу од 2 метра!





И у градском превозу!: 



Поздрављање у доба короне!



Одаберите свој поздрав!



Када је могуће, користити 
модерне видове комуникације!



Уносити довољно течности и 
витамина, имати редовне 

оброке и довољно спавати. 



Приликом кијања и кашљања 
покрити нос и уста маском, 
марамицом или поставити 
унутрашњу страну лакта.



Ученици не треба да долазе у школу
уколико имају повишену телесну 

температуру и/или симптоме 
респираторне
инфекције. 



Код првих сиптома, одмах 
уђите у поступак 

самоизолације и јавите се 
изабраном лекару/ 

епидемиологу у Институту за 
јавно здравље  Ваљево.

Телефони: 062/202-701; 
062/202-719; 062/202-721;



Чувајте 
се!



Не желите ово, зар не?!


