
Ми� ги рацете со проточна вода.
 Правилно сапунира� ги влажните раце.
 Погрижи се да го чистиш секо� дел од
твоите раце на�малку 20 секунди -
вклучува�ќи го и задниот дел на рацете,
дланките, зглобовите, просторите
помеѓу прстите и под ноктите.
 Исчисти ги рацете од сапун и
нечистоти�а со користење на проточна
вода.
 Исуши ги рацете со крпа за една
употреба, хартиена крпа или чисто
парче ткаенина.
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Можеби е тешко,
но обиди се да не ги допираш другите,
на пр. кога се поздравуваш. Наместо
тоа, можеш да користиш гестови, на
пример, мавтање, поклонување,
"намасте“ или стави рака на срцето.

КАКО ДА СЕ НАМАЛИ И
СПРЕЧИ ШИРЕЊЕТО НА ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ ВО УЧИЛИШТАТА

Како правилно да ги миеш рацете:

Биди отворен и искрен

Ми� ги рацете со сапун и вода по одење
во тоалет, пред допирање храна и
�адење, по кашлање и кивање, и по
играње или активности надвор. Треба да
ги миеш рацете на�малку 20 секунди -
еквивалентно на двапати пеење "Среќен
роденден".

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИ

За отстранување на сите траги од
вирусот на твоите раце, кратко триење и
плакнење нема да помогне. Подолу е
чекор-по-чекор процес за ефикасно
миење на рацете:

Секогаш кога киваш или кашлаш, има�
на ум да го покриеш лицето. На�добро е
да кивнеш во лактот, да ги покриеш
устата и носот со марамче кое потоа
треба да се фрли во затворена корпа за
отпадоци. Додека киваш или кашлаш,
сврти се со грб кон луѓето што сто�ат во
близина, ако е можно.

Држи расто�ание

1.5 - 2 m

Во случа� да не се чувствуваш добро,
како да имаш настинка/треска или
многу кашлаш, те молиме консултира� се
со член на семе�ството или со некого со
кого живееш.

Ми� ги рацете Внимателно кива� и кашла�

1

Компендиум: Планирање за
безбедност на вода и санитаци�а

Држи разумно
расто�ание од
минимум 1,5 метри
(околу должина на
пони) кон сите со кои
не живееш. Само
замисли дека пони
стои помеѓу тебе и
соучениците.
За да спречиш вирусот да до�де до
тво�ата лигавица, не допира� ги лицето,
носот и устата.



Министерствата за образование, директорите на училиштата, наставниците и
администраторите се очекува да го рашират знаењето за соодветно однесување, на пр.
со вклучување во наставната програма. Како резултат на тоа, информациите за
соодветна хигиена на рацете може да се слеат од административни суб�екти до
учениците, нивните семе�ства и локалните заедници. Соодветна опрема за хигиена на
рацете треба да биде обезбедена од раководителите (на пример, вода и сапун).

Создадете средина што
овозможува физичко
дистанцирање

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА
УЧИЛИШТА И ОБРАЗОВЕН КАДАР2

Чекорите за поттикнување на физичкото
дистанцирање за време на настава во
живо може да вклучуваат:

Затворање на шкафчињата.
Создавање еднонасочен сообраќа� во
училишните ходници, исто така со
употреба на столбови или леплива лента.
Часовите, упатствата, оброците и одморот
треба да се одржуваат во надворешни
области.
Ограничување на бро�от на деца во
училишните автобуси за да се олесни
физичкото дистанцирање.
Разделување на клупите со доволно
простор помеѓу нив, идеално клупите
свртени во иста насока.
Поставување штитови и разделници од
плексиглас како физички бариери помеѓу
наставниците и учениците .
Физичката дистанца при миење на рацете
мора да биде обезбедена во внатрешните
и надворешните простории: За да се
исполнат офици�алните препораки за
физичка дистанца, некои од доводите на
вода (на пример, чешмите) треба да
бидат покриени со фоли�а или запечатени
со налепници. Ознаките на подовите
обезбедуваат ориентаци�а и доволно
простор меѓу сите корисници.
Делење на учениците по возрасни групи.
Проветрување на училниците на секои 40
минути.

Обезбедете хигиенско
опкружување
За учениците да ги почитуваат
хигиенските правила, мора да се создаде
соодветно опкружување во училиштата.
Следните точки мора да се запазат:

Обезбедете доволно можности за
миење раце на влезовите и во
тоалетите со чиста вода и соодветен
сапун. Можностите за миење мора да
овозможат физичко дистанцирање и
да бидат достапни за сите.
Обезбедете соодветно снабдување со
вода. Ако се по�ават проблеми во
врска со ова, побара�те помош од
заедницата и охрабрете ги децата да
носат флаширана вода од дома.
Обезбедете снабдување со потрошен
матери�ал (сапун, средства за
дезинфекци�а на раце, средства за
чистење, заштитна опрема).
Погрижете се училиштето редовно да
се чисти и дезинфицира.
Назначете член(ови) на персоналот
или постари ученици од WASH клубот
како надзорен тим ко� редовно ќе ги
проверува тоалетите.
Обучете ги училишниот песонал,
родителите и учениците за хигиенско
однесување.
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Во околината каде физичкото
дистанцирање станува предизвик,
носењето платнени маски за лице
треба да биде приоритет. Особено,
ова се однесува на училишни
автобуси, автобуски посто�ки или.
области за запирање на автомобили.
Секое дете треба да поседува неколку
маски за лице што треба да ги носи
во текот на училишната недела.
Клучно е миење на маските на
дневно ниво. Обезбедете му на
вашето дете секо� ден чиста маска,
резервна маска и хигиенска ќеса ко�а
повторно може да се затвори за
повремено складирање.
Прикачете етикета на маската на
вашето дете за да не се меша со друго
дете.
Научете го ученикот како се става и
вади платнената маска за лице. Не
заборава�те минимално да �а
допирате маската на вашето дете.
Кажете му на вашето дете дека треба
да ги мие рацете пред и по допирање
на прекривката на лицето. 
Поучете го вашето дете никогаш да
не споделува или разменува маски со
врсниците. 
Об�аснете �а важноста на носењето
маска за лице и дадете пример со
носење маски како семе�ство.

Носете маска

СОВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ ИЛИ СТАРАТЕЛИ3
СЗО препорачува да се носат (платнени)
маски за лице во училиштата.
Родителите или старателите може да ги
разгледаат следниве совети:

Исчистете и дезинфицира�те
Редовното чистење на површините што
често се допираат (на пример, славини,
кваки, работни површини, тастатури,
таблети и телефони) го намалува
ризикот од инфекци�а, без разлика дали
вашето дете се школува дома или на
училиште.

Останете дома ако сте болни
Внимателно следете го вашето дете секо�
ден за знаци на инфекци�а. Во случа�
вашето дете да не се чувствува добро,
спречете го да се приклучи на групни
активности или да посетува настава.
Контактира�те го вашиот лекар за
информации кои зависат од случа�от и
медицински совет.

За да создадете ефект на учење, вежба�те
миење на рацете дома со вашето дете и
об�аснете зошто е важно да ги мие
рацете со вода и сапун на�малку 20
секунди. Об�аснете му на вашето дете
зошто треба да избегнува да ги допира
очите, носот и устата. Покажете му како
да ги покрива устата и носот со лактите
или марамче кога кашла или кива, а
потоа да ги измие рацете.

Чува�те ги рацете чисти

Ако треба вашето дете да посетува
настава во живо, разви�те дневни рутини
пред и по училиште кои поттикнуваат
здрави навики, како што се спакувана
резервна маска за лице и средство за
дезинфекци�а на рацете наутро и миење
на рацете веднаш штом ќе се врати
дома.

Компендиум: Планирање за
безбедност на вода и санитаци�а


