Средњошколски дом Нови Сад
Николајевска 1, 21000 Нови Сад
тел: 021/423-664, e-mail: sdom@eunet.rs

ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ O УСЕЉЕЊУ
Усељење свих примљених ученица у Средњошколски дом oрганизоваће се у
понедељак 31.08.2020. год. у две групе:
- ученице Медицинске школе ''7 април'' и Карловачке гимназије од 16.00-18.00 часова;
- ученице осталих школа од 18.00-20.00 часова.
Ученица се усељава у присуству само једног родитеља/старатеља, када ће се
потписати и Уговор, али и ПИСАНЕ ИЗЈАВЕ родитеља да ученица и чланови породице
нису под здравственим надзором, односно да код ученице и чланова породице не постоји
сумња на инфекцију нити је потврђена болест COVID 19, да су упознати са обавезом да по
позиву морају хитно да дођу у дом, а у изузетним случајевима, најкасније у року од 24 часа,
као и да су сагласни да свим предлозима за лечење које даје надлежни лекар у одсуству
родитеља (хоспитализације, врста терапије и сл.).
Молимо Вас да обавезно носите маске и држите физичку дистанцу.
Домска кухиња почиње са радом од уторка 01.09., почев од доручка.
Приликом усељења потребно је да донесете:
1. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ о општем здравственом стању са назнаком да је
здравствено способна за самосталан боравак у установама колективног смештаја
(не старије од 15 дана) – које се приликом усељења предаје групном васпитачу;
2. Извод из матичне књиге рођених (фотокопија);
3. Уплатницу са уплатом са месец септембар (сврха уплате: уплата трошкова за
септембар, на име ученице): 5.358 дин.
4. Уплатницу са уплатом трошкова обезбеђења за прво полугодиште, на име ученице
- 3.030 дин.
Уплате се реализују на одвојеним уплатницама, на име ученице, на жиро рачун:

Жиро рачун Дома: 840 – 266667 - 86
позив на број

97

15223100238389

Поред личних ствари понесите и:





Оверену здравствену легитимацију,
Дигитални топломер,
Маске,
Комплетну постељину (јастук, прекривач...), папуче, средства за личну хигијену,
вешалице,
 Велике кофере и путне торбе родитељи одмах враћају кући, да би се избегао неред у
собама,

 Фен за косу (коришћење пегле за косу није дозвољено).
У случају да одустајете од смештаја у дом у обавези сте да нас писменим путем
(мејлом – sdom@eunet.rs или поштом) обавестите о одустајању.
***
Ове школске године услови за реализацију смештаја, исхране и васпитног рада биће
значајно измењени због COVID 19. Ове године нећемо моћи да одржимо родитељски
састанак, тако да Вас овим путем обавештавамо изменама о раду, на основу Стручног
упутства о мерама зашите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада
у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/21. години
(Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сектора за ученички и студентски
стандард и инвестиције, бр. 611-00-1346/1-2020-05, 21.08.2020.).
-

Ученице треба да носе маске током боравка у дому, а нарочито током кретања кроз
заједничке просторије и током стајања у линији у трпезарији. У својој соби, напољу, у
трпезарији током оброка, дозвољено је да се маска на кратко одложи. Због дужине
експозиције и боравка већег броја ученика у учионицама неопходно је носити маску
све време.

-

Маске обезбеђују родитељи. Због вишедневног боравка ученица у дому, препоручује
се употреба памучних маски које је могуће прати и пеглати ради дезинфекције.

-

Ученици и сва друга лица која улазе у установу морају да имају маску, да
дезинфикују руке и обућу, као и да им се измери телесна температура на уласку.

-

Процес рада ће бити организован тако да се у што већој мери поштује физичка
дистанца (1.5 метар).

-

У трепезарији неће бити посуда за заједничку употребу (кечап, сенф, сланик), као и
самоуслуживања истим прибором из заједничких гондола.

-

Ученице су у обавези да свако јутро и пред спавање, личним топломером (топломери
са живиним стубом нису дозвољени да се користе), самостално мере температуру и
уколико имају повишену темпертуру и друге симптоме болести да одмах о томе
обавесте дежурног васпитача. Дежурни васпитач обавештава управу дома и
надлежног лекара који даје даље препоруке о поступању. Истовремено се
обавештавају и родитељи ученице.

-

Уколико родитељи ученика живе у месту које је у близини дома, ученик се смешта у
собу за изолацију до доласка родитеља који су у неодложној обавези да дођу у
установу и одведу ученицу код лекара.

-

У дому ученика није могуће обезбедити услове за самоизолацију, те се она спроводи
код куће. Уколико је ученици одређена мера самоизолације због болести, ризичног
контакта или сумње на болест, смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља
или другог законског заступника. Родитељ је обавезан да у што краћем временском
року дође по ученицу уколико је одређена мера самоизолације.

-

Уколико је, по процени надлежног лекара, неопходно хитно поступање а родитељ или
други законски заступник није у могућности да у кратком року дође у установу,
позива се хитна помоћ или се на други начин омогућава пружање услуга здравствене
заштите.

-

Уколико васпитач жели да одржи групни родитељски састанак, препорука је да се
користе платформе које омогућавају састанке великог броја особа на даљину.

-

Приликом уписа у дом тражити од родитеља да потврде писаном изјавом да ученик и
чланови породице нису под здравственим надзором, односно да код ученика и
чланова породице не постоји сумња на инфекцију нити је потврђена болест COVID
19. Такође је потребно да родитељи дају писану изјаву да су упознати са обавезом да
по позиву морају хитно да дођу у дом, а у изузетним случајевима, најкасније у року
од 24 часа.

-

Родитељи треба да дају писану изјаву да су унапред сагласни са свим предлозима за
лечење које даје надлежни лекар у одсуству родитеља (хоспитализације, врста
терапије и сл.).

-

Информисати родитеље о томе да ће директор установе, уколико се процени да
занемарују потребе детета или поступају на начин који битно угрожава здравље и
безбедност њиховог детета и других ученица, неодложно обавестити центар за
социјални рад, тужилаштво и друге надлежне органе.

-

Кревети у ученичким собама ће бити распоређени тако да размак између узглавља не
буде мањи од 2 метра, уз додатно удаљавање дијагоналним постављањем.

-

Ученице које имају хроничне болести и које су посебно угрожене у случају добијања
болести COVID 19, биће смештене у собе са мањим бројем кревета.

-

Основни циљ васпитног рада у школској 2020/21. години је пружање подршке
ученицама у процесу школовања и чување њиховог здравља и безбедности.

-

За ученике који бораве у дому, а имају наставу на даљину, дом ће у складу са својим
могућностима обезбедити несметан приступ интеренту, праћење предавања путем
телевизије и друге неопходне техничке услове.

-

Због епидемиолошких мера неће бити дозвољене посете у собама ученица, неће бити
дозвољено окупљање у ходницима, на степеништу и друго.

-

Неће бити планиране манифестције, прославе као ни организоване групне посете
местима где се очекује окупљање већег броја особа.

-

Васпитне активности ће се одвијати у групама не већим од 15 ученица у простору у
коме је обезбеђена физичка дистанца.

-

Слободне активности ће се планирати да се у што већој мери изводе напољу.

Управа Дома

