На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије број 612-00-00355/2020-06 од 12. 03. 2020. године којим се у складу
са здравственим препорукама препоручују мере које установе предузимају због појаве
COVID-a 19 (корона вируса), Педагошки факултет у Ужицу ће предузимати следеће
мере:
– Забрањена су јавна окупљања у затвореном простору са више од 100 (стотину)
људи. Уколико су групе за предавања веће од тог броја, потребно је направити више
мањих група.
– Све планиране активности које укључују велики број људи и деце треба
отказати.
– На настави направити кад год је то могуће размак од најмање једног метра
између особа. Уколико је потребно, поделити студенте у две групе како би овај
размак могао да се оствари.
– Такође, треба одложити планиране екскурзије, програме размене и студијска
путовања у иностранство. До одлагања може доћи уколико је планирано да се
путовања реализују у подручјима у којима је избила ова респираторна инфекција, а
званични државни орган издао препоруку да се у та подручја не путује.
– Студенти треба да сведу путовања на минимум.
– Све просторије у којима бораве студенти и професори треба што више
проветравати.
– Студенти и запослени треба да редовно перу руке сапуном, да не додирују очи,
уста и нос неопраним рукама. Препоручујемо ношење дезинфекционог средства за
руке или медицинског алкохола.
– Што мање боравити у клубу студената с обзиром на вентилацију (столови се
могу изнети напоље).
– Паузе проводити што више напољу; користите што више пољске учионице и
парк за наставу.
– Избегавати физички контакт (грљење, љубљење, посебно дељење хране и
пића).
– Одложити утакмице и друга окупљања.

На Факултету су предузете следеће мере заштите (по упутствима Министарства
и КОНУС-а):
– корпе за отпатке редовно се празне уз коришћење рукавица,
– уведена је обавеза редовног прања и дезинфиковања подова, зидова, врата и
површина клупа,
– обавезно је редовно снабдевање тоалета сапуном.

Не заборавите да су млади људи релативно отпорни јер им је имунитет јак, али и
да су велики преносиоци вируса управо зато што немају симптоме обољења. Мерама
опреза заштитићете своје најближе.
Факултет је у обавези да свакодневно прати новонасталу ситуацију и препоруке
које издаје званични државни орган. Молимо вас да редовно пратите сајт Факултета.

Отказују се све ваннаставне активности на Факултету до даљњег!

