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Влади  Републике Србије

Министарству просвете науке и технолошког развоја

Поштовани,

 Упутстава за примену превентивних мере у предшколским установама по мишљењу 
синдиката терба допунити или тачније дефинисати.

- Физичkи размак и појачану лични хигијену деце потребно је развијати али 
треба очекивати да ће код примене неминовно долазити до одређених 
одступања услед развојних карактеристика узраста деце и то:

-истраживање предмета и простора који окружују дете ( у одређеном узрасту дете 
ставња руке и предмете у уста)

-знатижење у односу на друге, истраживачки дух,интеракција са физичком и 
социјалном средином,

-не разумевање упутстава (нарочито у јасленом узрасту)

-моторички немир и потреба за кретањем 

-деца јасленог узраста која још нису ни проходалала (физички контакта са запосленим 
је неминован приликом пријема, храњења, пресвачења..)

-Запослене код којих се укажу сиптоми болести одмах удаљити са радног места

( појаснити статус запосленог који је удаљен са радног места обзиром да Колективни 
уговор још није измењен у складу са Закључком Владе  и не предвиђа боловање 
100%)

-Поменуто је да се  препоручује смањење броја деце на 50% од законског норматива 
( у земљама у окружењу је максимално 9. оро деце у једном простору или мање ако је 
простор мањи) 

-Такође у неким земљма у окружењу предвиђено је да се након формирања групе, у 
зависности од интересовања родитеља 14 дана од почетка примене ових упутстава
укључијући и нерадне дане, не примају нова деца у групу.
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-Пракса показује да у неким предшколским установама две групе деле једну радну 
собу (или група и по), више група деле једно купатило, а пролаз за двориште је 
заједнички (тешко је обезбедити засебне излазе или мотивистаи децу да ништа не 
додирују.. )Пријем деце у вртић ( једне особа, питање временског периода између 
преузимања, како избећи гужве и дуга чекања ако се тријажа врши у складу са 
упутствима)?

-Дефинисати ко проверава потврде да су оба родитеља радно ангажована ван куће и 
ко ће родитеља ако ипак доведе дете без потврде удаљити из објекта

-За задовољење предвиђених хигијенских стандарда потребно је обезбедити 
материјалне, кадровске и санитарне услове. Поменуто је пет пунктова у Србији за 
магацине са робом за спровођење мера заштите и безбедности. Надамо се да ће 
средстава бити у довољним количинама, да ће се тачно дефинисати ко врши 
дистрибуцију.

 

Напомињемо да већ у овој недељи припреме предшколских установа се појавио 
проблем превоза на посао и да термин „снађите се“ који помињу многи 
директори не познаје ниједан Закон. 

Санитарни прегледи запослених (постоје установе које раде колективне прегледе и 
нико од запослених нема уредан санитарни налаз. Сматрамо да одступања од истих 
нису у складу са Законом ( почети са радом без резултата да је налаз уредан).

У пракси се појављују различита тумачења тестирања запослених на ковид 19 
(поједине предшколске установе шаљу све запослене и већ је урврђен термин)

Као синдикати морамо да напоменемо да се мало истиче о ризику преношеа заразе са
деце на запослене ( а нарочито нас брину ризичне категорије запослених)

Из свега неведеног износимо забринутост да предшколске установе неће бити 
спремне за повратак деце и запослених на начин који би могао одговорити на 
специфичне захтеве узраста  и васпитања и образовања деце предшколског узраста 
нити задовољити стандараде здравља и безбедности на раду у скаду са законом.

Срдачно, 

                                                                        Самостални синдикат предшколског 

                                                                             васпитања и образовања Србије
                                                                        Босиљка Јовановић, председница ср


