
 

Preporuke za roditelje prije ponovnog otvaranja škola  

 

 

 

 

Svatko se osjeća drugačije kada je riječ o povratku u školu. Neki roditelji i djeca su sretni, 

dok su drugi malo zabrinuti. To je sasvim u redu. Miran i pozitivan pristup utjecat će na djecu 

i pomoći im u njihovoj prilagodbi i snalaženju. Prisjetite ih na to da će im razgovor o svojim 

mislima i osjećajima pomoći.  

 

Prisjetite ih da je uvijek netko tu da im pomogne ako su zabrinuti oko nečega. 

 

Također je važno prisjetiti ih na pozitivne stvari u vezi povratka u školu – kao što je susret s 

prijateljima, dnevna rutina i ponovno uključivanje u školske aktivnosti. 

 

Uspostavljanje zdravih rutina pomoći će Vašem djetetu u prilagodbi i snalaženju pri povratku 

u školu. Potičite ih na zdravu prehranu, vježbanje, održavanje prijateljstava i dobru rutinu 

spavanja. 

 

Mnogo je posla uloženo kako bi se osigurao siguran i održiv rad naših škola.  

 

Doživjeli smo velik napredak u borbi protiv bolesti COVID-19. Velik dio društvenog života 

ponovno je otvoren i mnoge stvari u kojima svi uživamo su ponovno moguće.  

 

 

Uprave za javno zdravstvo pažljivo su razmotrile mjere koje moraju biti uvedene u školama 

kako bi svi bili sigurni.  

  

Zadovoljne su jer, kada svi pažljivo slijede pravila i rutine koje su uvedene za škole, svi smo 

bolje zaštićeni od virusa.  

 



Sada molimo svakog učenika i zaposlenika da se prisjete tih pravila i rutina koje se moraju 

pratiti kako bi svi bili sigurni. Škole će prisjetiti učenike koristeći dobno primjerene verzije 

ovoga videa i druga sredstva.  

Kao prvo, vrlo je važno da nitko, tko ima simptome bolesti COVID-19, uključujući vrućicu, 

kašalj, kratak dah ili otežano disanje, ili gubitak ili promjenu osjetila mirisa ili okusa, ne bi 

trebao pohađati školu. Molimo Vas, slijedite smjernice HSE-a (Uprave za javno zdravstvo) o 

samoizolaciji te nazovite svoga liječnika. Pobrinite se da djeca znaju da, ukoliko se ne 

osjećaju dobro u školi, trebaju odmah obavijestiti svoga učitelja. 

 

 

Pranje ruku i higijena važni su za sve učenike. Naučite svoje dijete koristiti papirnatu 

maramicu za prekrivanje kašlja ili kihanja, ili kašljati ili kihati u unutrašnjost svoga lakta. 

 

U starijim razredima osnovnih škola i u srednjim školama svi moraju pratiti postupke fizičkog 

distanciranja. 

 

U osnovnoj školi mlađa djeca ne moraju održavati fizičku distancu, ali će biti podijeljena u male 

grupe unutar razreda.  

 

Za vrijeme dolaska po djecu i dovođenja djece može se stvoriti gužva. Molimo Vas 
za održavanje fizičkog distanciranja praćenjem školskih smjernica o vremenu i 
mjestu Vašeg dolaska. Premda se čini teško, važno je da se roditelji ne okupljaju 
pred školskim ulazom prije i poslije škole. Održavanje fizičke distance, nošenje 
maski i ne zadržavanje pred školom pomoći će da škola Vašeg djeteta ostane 
otvorena. 
 

 

Zaposlenici svih škola i učenici srednjih škola moraju nositi pokriv za lice. 

 

Potičite svoje dijete da ide pješke ili biciklom u školu ako je to moguće i sigurno za njega. 

 

U školskom transportu učenicima će biti dodijeljena sjedala na kojima moraju sjediti, a učenici 

srednjih škola morat će nositi pokriv za lice tijekom čekanja na autobus i unutar autobusa.   

 

Škole će izravno komunicirati s obiteljima kako bi Vas podsjetili na uvedene postupke. 

Razgovarajte kod kuće o tome što se može očekivati pri povratku u školu.  

 

 



 

Učitelji su svjesni da je podučavanje i učenje na daljinu utjecalo na praćenje nastave te će 

raditi s učenicima na svim područjima koja su upitna. 

 

Svi moramo obaviti svoju ulogu kako bi djeca mogla sigurno pohađati škole. Važno je pratiti 

javne zdravstvene preporuke kako bi naša škola i naša okolina ostala sigurna. 

 

Za više informacija posjetite gov.ie/backtoschool  

 

 

 

 

 


