
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ COVID-19 У ШКОЛИ 

 

Блиским контактом се сматра контакт са COVID позитивном особом у периоду од 2 дана 

пре појаве симптома (или потврде заражености путем тестирања) до 14 дана након појаве 

симптома (или потврде заражености путем тестирања) и то путем директног физичког 

конталта са оболелим, контакта лицем у лице са оболелим на удаљености мањој од 2м у 

трајању дужем од 15 мин и/или боравка у затвореном простору са оболелим у трајању 

дужем од 15 мин. 

У учионици блиским контактом се сматрају само ученици који седе у непосредној околини 

зараженог ученика на одстојању мањем од 1м, односно ученици који су седели на 

одстојању од 2м, уколико изложени и оболели нису правилно носили маску током 

наставе. 

Учитељи/наставници се не сматрају блиским контактом инфицираног ученика, осим у 

случају непоштовања прописаних мера (употреба маски, физичка дистанца) од стране 

зараженог. 

Такође, уколико је неко од запослених заражен, остали запослени и ученици се не сматрају 

блиским контактом, осим у случају непоштовања прописаних мера (употреба маски, 

физичка дистанца) од стране зараженог или у случају да запослени који су дошли у контакт 

са зараженим нису вакцинисани или нису прележали COVID-19 у претходних 6 месеци 

(у ком случају санитарна инспекција издаје решење о карантину у кућним условима). 

У случају примене модификованог карантина у кућним условима, који подразумева да 

карантин престаје након 10. дана изолације, особа није у обавези да се тестира, а 

уколико особа није развила симптоме инфекције, може да настави са похађањем 

наставе након 10. дана уз обавезно ношење маске (у затвореном и на отвореном) 14 дана 

од почетка карантина. 

1. Један заражени ученик у једном одељењу: уколико је тај ученик похађао наставу 

у периоду до 2 дана пре појаве симптома, неопходно је да сви ученици тог одељења 

носе маске током боравка у школи (и током часа!). 

2. Два заражена ученика у једном одељењу: цело одељење прелази на онлајн наставу 

наредних 10 дана. 

3. Више заражених ученика у два/више одељења једне смене (који нису повезани): 

у зависности од броја заражених ученика по одељењу, спроводе се исти поступци 

као што је наведено под тачкама 1. и 2. Остала одељења, као и ученици из 

захваћених одељења који се не сматрају блиским контактима, настављају похађање 

наставе у школи. 

4. Два/више заражених ученика у два/више одељења (који су повезани и указују 

на трансмисију вируса): Сви ученици из захваћених одељења, који се сматрају 

блиским контактом, прелазе на онлајн наставу наредних 10 дана. Остала одељења 

настављају похађање наставе у школи. 



5. Више заражених ученика у три/више одељења (који су повезани и указују на 

трансмисију вируса): Сви ученици из захваћених одељења, као и ученици осталих 

одељења исте смене прелазе на онлајн наставу наредних 10 дана. 

6. Више од 50% ученика целе школе одсутно са наставе најмање 2 радна дана и 

најмање један заражени ученик у школи: Сви ученици школе прелазе на онлајн 

наставу наредних 10 дана. 

 


