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ОБАВЕШТЕЊЕ
о могућности повратка студената у студентске домове

Поштоване колегинице и колеге студенти,
Обавештавамо вас да је, после двомесечне паузе, омогућен ваш повратак у
студентске домове у Београду. Врата домова за све студенте који у овом периоду имају
обавезе на факултетима и високошколским установама биће отворена од петка 15. маја
2020. године од 7.30 ујутру. Како бисмо вам омогућили да свој повратак што лакше
ускладите са свим осталим обавезама, домови ће радити и током предстојећег викенда.
У петак, 15.05.2020. ће почети с радом и студентски ресторани: „Студентски
град”, „Карабурма”, „Патрис Лумумба”, „Рифат Бурџовић”, „Земун”, „Вождовац”, „Краљ
Александар I” и „Кошутњак”.
Сви објекти Установе Студентски центар „Београд” су редовно хигијенски
одржавани, више пута детаљно дезинфиковани и у потпуности су безбедни за
повратак студената. Иако је ванредно стање окончано, епидемиолошка ситуација је и
даље таква да се сви морамо придржавати прописаних ванредних мера. У том смислу,
ради безбедности и здравља вас самих и свих људи у вашем окружењу, апелујемо на све
станаре студентских домова да се придржавају општих хигијенских мера надлежних
органа, да поштују прописану физичку дистанцу и да се, у складу с препоруком
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у студентске домове врате
искључиво уколико имају испитне обавезе, лабораторијске или практичне вежбе.
У складу са испитним и наставним плановима, сви факултети и високе струковне
школе достављају спискове студената који имају обавезе на матичним установама и који
се на основу тога могу вратити у студентске домове. Уколико имате обавезе на факултету
или високој струковној школи, а нисте сигурни да ли се налазите на списку који нам је
достављен, молимо вас да контактирате своју високошколску установу.
Трудили смо се да у овом периоду освежимо ваш радни и животни простор,
искрено се надамо се да ћете приметити неке лепе промене у вашим студентским
домовима.
Желимо вам срећан повратак у Београд!
У Београду 11.5.2020. године
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