Поштовани родитељи,
Желимо вам свима срећан почетак нове школске године. Због свима познате епидемиолошке
ситуације у земљи, ове године нећемо организовати родитељски састанак. Писаним путем ћемо вас
информисати о новинама у Кућном реду установе. Дом ученика „Јелица Миловановић“ је предузео све
неопходне мере за безбедан боравак ваше деце. Ми ћемо у наредном периоду наставити да поштујемо те
мере, а вас молимо да будете одговорни и да зарад здравља свих нас мотивишете децу да се понашају у
складу са прописаним правилима:
- Особе које имају било који од ових симптома (кашаљ, повишена темп., отежано дисање/кратак дах, нагли
гупитак чула мириса, укуса или промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање или пролив)
не треба да улазе у дом.
- Ученици су у обавези да носе маске у објекту, а нарочито током кретања кроз заједничке просторије. У
својој соби, напољу, током оброка, дозвољено је да се маска на кратко одложи. Маске морају носити сва лица
која улазе у установу. Током боравка у дому може се користити било која маска, али маска се мора користити
на исправан начин- тако да покрива нос, уста и браду. Не сме се користити маска која је запрљана или
овлажена. Није дозвољено мењање маски међу ученицима.
- Маске за ученике обезбеђују родитељи. Препоручује се употреба памучних маски које је могуће прати и
пеглати ради дезинфекције.
- Ученици су у обавези да спроводе мере појачане личне хигијене и хигијене собе. Обавезно је чешће прање
руку, дезинфекција обуће на местима где су постављене дезобаријере.
- Собе се морају сваког дана чистити, уз често проветравање и дезинфиковање површина. Постељина се
мора мењати на 7 дана, а васпитачи ће сваког јутра евидентирати јесу ли хигијенске мере испоштоване.
- Родитељи обезбеђују средства за одржавање личне хигијене и хигијене собе.
- У што већој мери неопходно је поштовати физичку дистанцу од минимум 1 м, а пожељно је 2м. Физичку
дистанцу је нужно поштовати и приликом одређивања узглавља на креветима.
- Сви корисници Дома имају обавезу да свако јутро и пред спавање личним топломером (топломери са
живиним стубом нису дозвољени) самостално мере температуру и у обавези су да воде евиденцију мерења
(на вратима соба постављена је табела за уписивање температуре). Уколико ученик има повишену
температуру или неке друге симптоме у обавези је да о томе извести дежурног васпитача.
- Ученик са повишеном температуром, или неким другим симптомом, се смешта у собу за изолацију у
установи. Родитељ је у обавези да у што краћем року (најкасније за 24ч) дође по дете.
- Уколико је по процени надлежног лекара неопходно хитно поступање, позива се хитна помоћ да одведе
ученика на хоспитализацију.
- Ученици и родитељи су у обавези да обавесте васпитача уколико постоји сумња или потврђена зараза неког
од чланова породице.
- Уколико је процена установе да родитељи занемарују потребе детета или поступају на начин који битно
угрожава здравље и безбедност њиховог детета и других ученика директор ће о томе обавестити социјални
рад и друге надлежне органе.
- Родитељ је у обавези да одржава редовну сарадњу са васпитачима и школом.
- Ученик је у обавези да поштује епидемиолошке мере и изван установе.
- Посете ученичким собама су забрањене, као и улазак ученика у туђе собе.
- Дом се увече затвара у 21 и 30. Продужени излаз за ученике се може добити искључиво уз сагласност
родитеља.
- Уколико процените да је вашем детету потребна психолошка подршка стимулишите га да се обрати за
помоћ групном васпитачу и стручној служби Дома.
Телефони за контакт: Васпитачка канцеларија 5а- 011/3304-841, Васпитачка канцеларија 8/1- 011/3304- 804,
Васпитачка канцеларија 8/3- 011/3304-809, Стручна служба- 011/3304-843

Радујемо се дружењу и сарадњи,
Колектив Дома

