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У циљу заштите здравља запослених и посетиоца од ширења болести COVID-19 у 

просторијама послодавца OШ „Јован Јовановић Змај“ у Ковину, а у складу са чланом 13. Закона о 

безбедности и здравља на раду (”Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), чланом 

15. став 2. тачка 5) Правилника начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 

(”Сл. гласник РС”, бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015), чланом 3. став 1. Правилника о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2020) и Актом о процени ризика,дана 05.08.2020. године  послодавац 

доноси: 
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УВОД 

Члан 1. 

Овим Планом примене превентивних мера за сва радна места у радној околини, уређују се 

превентивне мере за утицај на безбедност и здравље запослених и посетилаца, а посебно оних који се 

односе на спречавање настајања и ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-

2. 

Члан 2. 

Планом су утврђене мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље 

запослених ради спречавања појаве заразне болести COVID-19 изазване SARS - CoV- 2, као и мере и 

активности које се предузимају у случају појаве заразне болести у циљу безбедности и здравља на 

раду запослених и заштите присутних лица односно посетилаца. 

Члан 3. 

План представља саставни део Акта о процени ризика који је донет сагласно свим позитивно 

важећим прописима РС, а који се односе на безбедност и здравље запослених. 

 

Члан 4. 

План примене мера обавезно садржи: 

1) превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести COVID-19 

изазване SARS – CoV - 2; 

2) задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности; 

3) мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести COVID-19 изазване 

SARS – CoV - 2. 

 

Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразних 

болести 

Члан 5. 

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену 

превентивних мера, а нарочито: 

1) Пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање 

појаве епидемије заразне болести COVID-19 изазване SARS – CoV - 2, који садрже информацију о 

симптомима заразне болести: ПРИЛОГ 1 - УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА COVID 19  

2) Спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну 

дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора. 

3) Обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих 

средстава на бази алкохола за прање руку. 

4) Обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно 

просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и 

друга опрема за рад коришћењем 70-95% алкохола и раствора натријум-хипохлората. 

5) Уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и 

спроводи. 

6) Обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, 

дистрибутерима и спољним сарадницима. 



7) Организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном 

кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем. 

8) Изврши безконтактно мерење температуре свих запослених и посетилаца пре обављања радних 

активности, у току и након завршетка радних активности. 

9) Обезбеди запосленима одговарајућу опрему за личну заштиту и то: маске, рукавице и приручна 

дезинфекциона средства. 

10) Ако је природа посла таква да радници морају бити изложени повећаном ризику од заражавања 

потребно је обезбедити одговарајућа радна одела или скафандере. 

11) У колико је могуће праћење кретања радника за време радног времена и препорука избегавања 

скупова, кафића и осталих вискоризичних објеката 

12) Обавезна дезинфекција руку и обуће пре уласка у службене просторије. 

14) Обавезно растојање између запослених минимум 2м 

15) Избегавање употребе клима уређаја, расхлађивање обезбедити природном вентилацијом и 

чешћим паузама. 

16) Организовати рад од куће у зависности од природе посла, за сва радна места за која није 

неопходно бивствовање у просторијама или на градилишту, рад преусмерити на рад од куће. 

17) Све састанке и преговоре пребацити на онлине, ако се ипак захтева присуство, ограничити број 

присутних лица на максимум 5, уз природну вентилацију сале за састанке. 

18) Обезбеди Упутства за безбедан и здрав рад за извођаче радова, добављача и све спољне 

сараднике. 

19) Постави видљива упутства на улазу у службене просторије на језику који разумеју запослени.  

20) Обезбеди појачану хигијену и дезинфекцију свих службених возила и машина која се користе. 

21) Странке и посетиоци као и радници, када се налазе у радним просторијама послодавца морају 

носити заштитне маске. 

22) Организује и спроводи редовну хигијену радних просторија, одношење смећа и дезинфекцију 

истих (канте за смеће обложити пластићним кесама за једнократну употребу тако да се могу испразнити 

без контакта са садржајем) 

23) Обезбеди посебне канте за хигијенски отпад. 

 

Члан 6. 

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди 

примену превентивних мера, а нарочито следећих: 

1) Простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује 

и проветрава. 

2) Поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и 

опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада; 

3) Прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије. 

4) Организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио 

запослени који је заражен. 

5) Контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са 

другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите. 

6) Примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога 
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Обавезе запослених 

Члан 7. 

1) Спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, 

као и здравље других запослених. 

2) Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво 

рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица. 

3) Додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке. 

4) Избегавати директан контакт са другим запосленима, руковање, грљење и срдачно поздрављање; 

5) Држи минимално растојање 2м 

6) У току рада избагава ношење накита, сатова и наруквица (повећава ризик преношења инфекције и 

отежава правилно прање руку) 

7) Избегава шминкање на послу, обавезно везивање косе. 

8) Личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела као и 

да личну одећу и гардеробу држи на свежем ваздуду (поред прозора,). 

9) Обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести COVID-19 изазване 

SARS-CoV-2 код себе, код других запослених или чланова своје породице. 

10) Пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и 

средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца 

или друго овлашћено лице; 

11) Изврши дезинфикацију својих руку, телефона, стола, тастатуре, миша, прибора за писање и остале 

опреме и средства која користи, као и да приликом руковања са машина и опремом, обавезно носи 

рукавице и не додирује предео главе, након употребе рукавице одложи у канту за дезинфикациони 

отпад, као и да дезинфикује све делове опреме и машина са којима је долазио у контакт. 

12) Избегавање пушења на послу или ако пуши, опушке одложи на за то предвиђеним местима. 

13) Пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају 

друге запослене; 

14) У складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, 

опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље 

или безбедност и здравље других запослених; 

15) Сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне 

неопходне мере за безбедност и здравље на раду 

 

Спровођење и контрола спровођења превентивних мера и активности 

 

Члан 8. 

Послодавац је дужан да у плану примене мера уреди обавезе и одговорности у вези са 

праћењем и контролом примене мера безбедности и здравља на раду. 

Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код 

послодавца врши одговорно лице послодавца и лице за безбедност и здравље на раду. 

 

Послови лица за безбедност и здравље на раду  

 

Члан 9. 

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и 

подстиче примену превентивних мера, а нарочито: 

1) Учествује у изради плана примене мера. 

2) Припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља 

запослених од епидемије заразне болести COVID-19 изазване SARS-CоV-2. И ТО: 



- Редовно и темељно прање руку као и дезинфекција на бази алкохола који садржи 70-95% 

алкохола. 

- Правилно ношење и употреба маски и рукавице, радовна замена као и хигијенско и правилно 

одлагање 

употребљених. 

- Често проветравање радних и помоћних просторија 

- Обавезној дезинфекцији обуће и руку запослених 

- Држању минималне дистанце од 2м 

- Редовном чишћењу и дезинфекцији радних просторија као и радних површина (столови, 

канцелаијски прибор, машине и опрема на градилишту итд) 

3) Врши контролу над свим мерама које су прописане овим Планом. 

4) Препоручује послодавцу да забрани долазак свим запосленима који имају благи кашаљ или 

повишену температуру. 

5) Кроз редовну обуку као и додатне обуке упознаје запослене са правилима понашања у 

просторијама послодавца и на градилишту, као и правилним начином употребе и коришћења маски, 

рукавице и средства за дезинфекцију. 

6) Контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац. 

7) Врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

8) Сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера 

безбедности и здравља на раду. 

9) Координира рад са свим присутним лицима на градилишту као и упозорава на све наусаглашености 

приликом обављања активности како на градилишту тако и у канцеларијском простору. 

 

ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

Члан 10. 

Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је примењивати опште као 

и посебне превентивне мере и препоруке. 

Члан 11. 

Опште превентивне мере 

- Обезбедити да сви запослени уколико имају симптоме који указују на COVID-19 не долазе на посао, 

већ да се одмах повуку у самоизолацију и јаве надлежним органима односно институцијама, као и 

да о томе доставе доказ послодавцу. 

- Обавезно је да се ове особе у тим случајевима одмах јаве свом непосредном руководиоцу и 

изабраном лекару и епидемиологу у Институт за јавно здравље у месту становања и даље 

поступају по њиховим инструкцијама. 

- Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, марамицом или 

поставити унутрашњу страну лакта (пратити упутства послодавца која су постављена по 

просторијама као и на градилишту. 

- Пре уласка у пословни простор, обавезна је дезинфекција обуће. 

- Обезбедити довољне количине гела или алкохола за дезинфекцију руку. 

- Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа,односно 

омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 2 м. 
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- Често прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди, посебно након „ризичног“ контакта 

као и након сваког контакта. 

- У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке са садржајем минимум 70 

% алкохола. 

- Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицом и чистим рукама. 

- Чишћење и дезинфекција радних површина, пре свега радних столова, тастатура, мишева, 

телефона, канцеларијског прибора, машина и опреме, и свим службеним возилима. 

- Често проветравање канцеларија и пословних просторија. 

- Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци (носити од куће, забранити доставу) и 

спавање (одржавање имунитета). 

 

ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

Члан 12. 

- Запосленима, посетиоцима обезбедити коришћење средстава за основну хигијену и заштиту (топлу 

воду и сапун, средства за дезинфекцију руку, заштитне маске и рукавице); 

- По могућности, обезбедити средства за дезинфекцију у свакој просторији, као и редовна 

дезинфикација радних просторија, кабина машина и опреме. 

- На зиду поред лавабоа поставити пластифицирано упутство за правилно прање руку. 

- Средства за дезинфекцију која треба користити: алкохол 70%, асепсол 1%, средство за 

дезинфекцију на бази натриум хипохлорита). 

- На свим локацијама послодавца у случају протока већег броја запослених, посетиоца и партнера, 

увести обавезу мерења телесне температуре, бесконтактним топломером као и вођење евиденције 

о томе. 

-  Мерење температуре  вршити на улазима у објекте од стране радника физичког обезбеђења/лица 

задужених за ове послове. Лица која врше бесконтактно мерење температуре, морају бити 

опремљена заштитним маскама, заштитним наочарима/визиром, заштитним рукавицама. 

- Забрањује се наручивање и достава хране у просторијама послодавца. 

- У случају да се у просторијама задеси особа (запослени/пословни партнер/посетилац) са 

симптомима налик прехлади или грипу, а не понаша се у складу са мерама опште превенције, треба 

да се са дозвољене дистанце упозори од стране запослених, ако запослени I након упозорења 

настави са непоштовањем дисциплине потребно је покренуту дисциплински поступак и обавестити 

надлежне органе. 

- Ако особа не послуша упозорење треба позвати ”обезбеђење/полицију” (ако је присутно 

обезбеђење, а ако не, онда полицију). 

- Уколико се у пословним просторијама задеси особа којој се стање налик прехлади или грипу нагло 

погорша, потребно ју је на безбедан начин изоловати и позвати хитну медицинску службу. 

- У случају да дође до сумње да је особа инфицирана “корона вирусом” и буде упућена у 

“самоизолацију” (својевољно или по предлогу лекара), потребно је да обезбеди медицинску 

потврду (лекарско уверење) да је по овом основу одсуствовала. 

- Свести на минимум све активности екстерних добављача услуга (сервисери, одржавање, 

испитивања опрема и инсталација и сл.), односно боравак и долазак екстерних лица у пословни 

простор, без преке потребе. 



- Уколико је потребно извршити оверу екстерних докумената (потписивање и сл.), то обављати тако 

да се увек одржава минимална дистанца између лица од 2,0 м, не користити исте хемијске оловке. 

Обавезна је употреба заштитних рукавица и заштитне маске. 

- Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где је то могуће. 

- Ризик од преноса инфекција повећава ношење накита, сатова, наруквица, а истовремено и отежава 

правилно и безбедно прање руку. 

- За време рада, руке прати што чешће, сапуном, минимум 20 секунди у складу са упутством за 

правилно прање руку. 

- Поставити отираче на улазу у пословни простор (на локацијама где је то могуће) натопљене 

дезинфекционим средством (раствор натријум-хипохлората). Уколико то није могуће, обезбедити 

назувице за обућу, која ће се након коришћења и изласка из простора бацати у одговарајућу канту 

са кесом, а канте редовно празнити. 

- Редовно дезинфиковати кваке улазних врата. 

- Запослени задужени за одржавање хигијене простора морају бити опремљени заштитним 

рукавицама, маскама, радном одећом (мантил и сл.). 

- Личну одећу држати одвојену од службене/заштитне одеће и опреме. 

- Након санитације просторија потребно их је добро проветрити. 

- Мере санитације просторија примењивати пре почетка рада, у прекидима рада, у току рада 

(препоручљиво на свака 2 сата) и на крају радне смене. 

- Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте на крају рада је могуће 

опрати на највишој температури прања (95°Ц, нормалан процес) и након тога просушити је 

пеглањем са највишом температуром плоче (150 °Ц). 

- Екстерна лица (посетиоци и сл.) док се налазе у просторијама послодавца, све време носе 

заштитну опрему (маску и рукавице). 

- За све случајеве који се појаве у току рада, а индикују на зараженост вирусом, одмах се јавити 

непосредном руководиоцу и поступати по општем упутству Реаговање услучају сумње да је 

запослени заражен COVID 19 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ПОСЛОВНИХ САСТАНАКА 

 

Члан 13. 

Приликом одржавања састанака препоручују се следеће мере: 

- Избегавати директне састанке, све састанке пребацити на онлине састанке. 

- При уласку у просторију у којој се одржава састанак, обавезна је дезинфекција руку за све и о томе 

поставити обавештење. 

- Избегавати руковање и срдачно поздрављање. 

- Ограничити групне пословне састанке (до броја који је прописан одлуком/препоруком/упутством 

надлежних органа). 

- За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца 

од бар 2 м. 

- Пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати просторију (радне 
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површине, кваке, коришћену апаратуру итд.). 

- Ограничити време трајања састанака на најмању меру, уколико је могуће до 15 минута максимум. 

- Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива итд. 

ИНТЕРНА ХИГИЈЕНА 

Члан 14. 

Мора се радити на подизању свести о значају интерне хигијене која обухвата организацију и 

контролу: 

- стања и чистоће свих радних површина, 

- хигијене санитарних просторија, 

- хигијене амбалажних материјала и површина са којима запослени/друга лица долазе у контакт 

- чувања и употребе хемикалија 

- Интерну хигијену спроводити према следећим упутствима: 

- Радни дан треба започети природним проветравањем радног простора, отварањем врата и 

прозора (тамо где је то могуће). 

- Свакодневно, пре почетка рада морају бити пребрисане (дезинфиковане) радне површине са 

којима запослени долази у контакт као и опрему коју ће користити. 

- За све запослене који раде у канцеларији важно је да се свакодневно дезинфикују радни столови, 

телефони, тастатуре, “миш”, хефталице, бушилице, хемијске оловке. 

- У свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се чисти под и санитарни чвор. 

Подови се перу водом и раствором натријум хипохлорита 

- Најмање једанпут у свакој смени се организује и дезинфекција ових површина. 

- Забрањено је гомилање отпада, посебно хране. 

- Канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан. 

- Подизање свести запослених о опасностима и утицају COVID -19, на живот и здравље запослених 

и њихових породица. Кроз различити пропагандни материјал, обуке, предавања, презентације итд 

итд. 

 

РАДНЕ ПОВРШИНЕ, ЧАСЕ И ДРУГА ОПРЕМА 

Члан 15. 

- Смањите и кување кафе и чаја на минимум. 

- Не користити заједничке чаше, шоље, есцајг. 

- За прање чаша, шоља и других посуда и опреме који се користе за припрему топлих и хладних 

напитака се користи чиста топла вода и детерџент. 

- Уколико се користи вода из апарата, неоходна је редовна дезинфекција свих славина, ручица и 

делова који се хватају или притискају при пуњењу чаша. Исто се односи на апарате за кафу И све 

машине и опрему како у канцеларијама тако и на градилишту. 



 

ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ РАЦУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, 

РУЧИЦА У МАШИНАМА И ОПРЕМИ  

Члан 16. 

- Пре употребе рачунара дезинфиковати тастатуру, миш и подлогу за миш, ручице за управљање, 

волан, кључеве, појасеве, заштитне наочаре са 70% алкохолом. 

- Након употребе опреме поновите исти поступак. 

- Мобилни телефон и токивоки обрисати са свих страна више пута у току дана 70% алкохолом. 

- Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком, а нарочито телефонску 

слушалицу. 

 

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА АУТОМОБИЛА, ДОСТАВНИХ 

ВОЗИЛА, КАМИОНА, ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

Члан 17. 

- У возилима увек држати са собом средство за дезинфекцију (најбоље 70% алкохол), папирне 

марамице или убрус, након завршене употребе уклонити средства за дизинфекцију из возила како 

не ди дошло до пожара или експлозија услед великих температура и контакта са другим хемијских 

средствима. 

- По уласку у аутомобил или машину , испрскати руке и обућу средством за дезинфекцију. 

- Пре изласка из возила (по завршетку вожње или руковања) поново алкохолом испрскати руке, 

управљач, мењач и кључ од аутомобила. 

- Након изласка из возила, испрскати алкохолом аутомобилско седиште или седиште машине. 

- У возилу избегавати седење један поред другог, већ један иза другог, најбоље дијагонално. 

- Препорука је да се у аутомобилу/комбију или камиону превозе највише две особе 

- обавезна је употреба заштитних рукавица и заштитне маске. 

 

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ РАДА СА ПАПИРНИМ ДОКУМЕНТИМА 

Члан 18. 

- У току рада са папирном документацијом обавезна је употреба заштитних рукавица И заштитне 

маске. 

- Поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему документаије. 

- Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију исту одложи на радни 

сто/пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна да се увек одржава минимална 

дистанца између 2 лица од 2,0 м. 

- Код потписиавања пријема докумената захтевати од лица којем је потребно потписати одређени 

документ да одржава дистанцу од најмање 2,0 м. 

- Водити рачуна да за столом/пултом буде увек највише једна особа у исто време. 

- Потписивање, као и држање документа се врши уз коришћење заштитних рукавица и заштитне 

маске. 

- Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивање докумената. 
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- Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за манипулацију 

документацијом. 

- Коверат/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са осталим отпадом. 

 

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА СРЕДСТВА ЗА ПРЕВЕНТИВУ ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ 

Члан 19. 

- Заштитне рукавице штите од директног контакта са прљавим и инфицираним површинама само ако 

се правилно користе. 

- Ако са њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, хемијску оловку, своје одело, 

лице, онда оне не могу да спрече пренос инфекције. 

- Рукавицама преносите инфекцију на све површине које додирујете. 

- Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке (лактом), врата гурните телом, ногом, светло 

палите лактом, надлактицом. 

- Свако смањење контакта даје шансу да се смањи пренос инфекције. 



 

Поступак прања руку 
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ЗАШТИТНЕ МАСКЕ 

Члан 20. 

- Заштитне маске морају да носе сви који оставарују блиски контакт са другим особама како у 

затвореном тако и на отвореном простору, као и приликом обављања било каквих активности које 

могу изазвати повећан ризик од заражавања. 

- Није свака респираторна инфекција изазавна корона вирусом, али свако слабљење имунитета за 

некога може бити кобно. 

- Заштитне маске штите од директног удисања инфективног агенса само ако их правилно користите. 

- Једна маска се може користити само док се не овлажи. 

- Маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, осим платнене која се 

може опрати откувавањем. 

Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси око врата. Тако 

и сама постаје извор инфекције. 

 

 



ХИГИЈЕНА ТОАЛЕТА 

Члан 21. 

- Тоалети  се морају више пута у току смене чистити и дезинфиковати уз употребу средстава за 

дезинфекцију. 

- У тоалетима су обезбеђени лавабои са хигијенски исправном топлом и хладном водом, као и 

средства за прање руку и папирни убруси за брисање. 

- У сваку канту се морају поставити кесе. 

- Кесе се не смеју препуњавати и морају се редовно мењати. 

- Кесе које се бацају се морају везати и одложити у контејнер са комуналним отпадом. 

- Забрањено је коришћење заједничких крпа и пешкира. 

- Користити папирне убрусе за присање руку, искоришћење убрусе одмах одложити у канту.  

 

 

 

 

 

ЗАСТИТА ОД ПРЕНОСА ИНФЕКЦИЈЕ ДИРЕКТНИМ КОНТАКТОМ 

Члан 22. 

- Забрањено је руковање, грљење и љубљење при сусретима. 

- Сведите физички контакт са свима на минимум. 

- Не додирујте нос, очи, уста, лице пре него што добро оперете руке. 

- Не користите платнене марамице за брисање носа. 

- Не остављајте папирне марамице на сто и друге радне површине. 

- Увек када је потребно руковати чврстим предметима и амбалажом, дезинфиковати их 70% 

алкохолом.  
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ПРАВИЛНО ПОСТУПАЊЕ СА ИСКОРИШЋЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЛИЧНУ 

ЗАШТИТУ: 

Члан 23. 

- Употребљене маске и рукавице, као и искоришћене убрусе који се користе за дезинфекцију радних 

површина бацати у посебну кесу за ову врсту отпада која се налази на одвојеном месту. 

- Употребљене визире / наочаре (уколико се користе) дезинфиковати на следећи начин. 

- испрскати све површине визира 70% алкохолом уз помоћ боце са распршивачем, 

- пребрисати папирним убрусом или оставити да се осуши, 

- сваки запослени дезинфикује визир на почетку и на крају своје смене, 

- обавезно опрати руке на крају процеса дезинфекције. 

- Правилна дезинфекција радних површина обухвата следеће поступке: 

- 70 % алкохол је прва препорука за дезинфекцију свих површина. Испрскати површине и 

пребрисати их папирним убрусом или оставити површину да се осуши. Алкохол користити за 

дезинфекцију свих површина са којима су запослени највише у контакту. 

- За време дезинфиковања површина користити заштитне рукавице. На овај начин најбоље 

чувамо своје здравље и одржавамо неопходну хигијену. 

 

ТАБЕЛА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА УТИЦАЈА И ПОЈАВЕ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ 

SARS - CoV- 2 И ТАБЕЛА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 

С обзиром на природу посла и пословања послодавца, процена ризика може бити урађена на 

локацијском нивоу, и то: 1) Локација пословног простора и 2) Локација канцеларијски простор. 

 

Табела процене ризика појаве и утицаја COVOD-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 

Р/Б 
Група, врста и опис опасности и 

штетности 

Вероватноћа 

(в) 

Последице 

(п) 

Учесталост 

(у) 

Ризик 

р=пxвxу 

Опасност од појаве и утицаја ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 

1 

Опасност од појаве и утицаја ЦОВИД-

19 у канцеларијском простору услед 

обављања редовних радних 

активности а изазване заражавањем 

запослених 

Апсолутно 

могуће 

Веома 

озбиљан 
Редовно 

Умерен ризик 

(Р-3) 

108 6 3 6 

2 

Опасност од појаве и утицаја COVID-

19  

у пословном простору услед 

обављања редовних радних 

активности а изазване заражавањем 

запослених 

Апсолутно 

могуће 

Веома 

озбиљан 
Редовно 

Умерен ризик 

(Р-3) 

108 6 3 6 

 

Проценом ризика утврђено је да за појаву и утицај COVID-19 изазване вирусом SARS- CоV-2 на 

коме послове обављају радници послодавца представља ПОВЕЋАН РИЗИК за све запослене, 

посетиоце и остале присутне. Највећи процењени ризик је „умерени ризик“. 

Проценом ризика за појаву и утицај COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 у радној средини: 



пословни/канцеларијски простор, утврђено је да се већина ризика налази у нивоу Умерен ризик (Р-3). 

Постоје опасности и штетности које захтевају сталну употребу личних заштитних средстава.
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Табела превентивних мера услед појаве и утицаја COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 

Р/Б Локација Врста превентивних мера Средства Одговорно лице Рок 

1. 

Улаз у 

службену 

зграду  

- Поставити видна упозорења на опасност појаве и ширења COVID-19 

- Поставити видна упозорења обавезе употребе личних заштитних 

средства (маске, рукавице, визири) 

- Поставити видна упозорења држања социјалне дистанце, и то минимум 

2м, као и знак забране груписања. 

- Поставити дезинфекциону баријеру, за дезинфекцију обуће и одеће 

- Поставити средство за дезинфекцију руку, телефона, хемијских оловки, 

и осталим приручних ствари и опреме 

- Обезбедити маске за посетиоце, у случају да не поседују сопствене. 

- Поставити знак на ограничавање броја људи у затвореној просторији на 

максимум 5 људи у просторији димензија 20м . 

- Обавезна провера и мерење температуре са безконтактним топломером 

пре уласка, за време боравка (на сваких 2х) и након изласка из 

просторија послодавца. У случају да се појави особа са повишеном 

телесном температуром обавезно забранити улазак и боравак исте у 

просторијама послодавца. 

- У случају да се појави радник који добије температуру у току радног 

времена. Изоловати истог у унапред одређену просторију за изолацију. 

- Саопштити обавезу запослених и посетилаца да обавесте послодавца, 

лице зе БЗР или Координатору по члану 19. Закона БЗР, уколико 

посумњају на појаву симптома Болести COVID-19, као и да обавести у 

случају да неко из ближе околине има исте симптоме. 

- Забрани улазак и боравак запосленима и посетиоцима који показују 

симптоме респираторних инфекција (суви кашаљ, температура итд) 

- Средства за 

дезинфекцију 

руку, одеће и 

обуће. 

- Штампана 

упозорења и 

забране. 

- заштитне 

маске, 

рукавице и 

визири. 

- Овлашћено лице 

послодавца 

- Лице за БЗР 

- Послодавац 

- Сви запослени 

Константно 



2. 
Пословне 

просторије  

- Применити мере зе превенцију ширења заразних болести на отвореном 

простору или градилишту, из Прилога 1. 

- Обезбедити запосленим маске, рукавице и визире. 

- Обезбедити средства за прање и хигијену руку (вода, сапун, убруси) 

- Забранити груписање и одржавати максималну могућу дистанцу. 

- Поставити видна упозорења на опасност појаве и ширења ЦОВИД-19 

- Поставити видна упозорења обавезе употребе личних заштитних 

средства (маске, рукавице, визири) 

- Поставити видна упозорења држања социјалне дистанце, и то минимум 

2м, као и знак забране груписања. 

- Поставити упозорења или знак обавештења да је прање руку обавезно 

пре и након обедовања. 

- Поставити средство за дезинфекцију руку, телефона, хемијских оловки, 

и осталим приручних ствари и опреме, волана механизације, ручки и 

управљача за управљање и остало. 

- Обезбедити маске за посетиоце, у случају да не поседују сопствене. 

- Поставити знак на ограничавање броја људи у затвореној просторији на 

максимум 5 људи у просторији димензија на мањим од 20м . 

- Обавезна провера и мерење температуре са безконтактним 

топломером пре уласка, за време боравка (на сваких 2х) и након 

изласка из просторија послодавца. У случају да се појави особа са 

повишеном телесном температуром обавезно забранити улазак и 

боравак исте у просторијама послодавца. 

- У случају да се појави радник који добије температуру у току радног 

времена. Изоловати истог у унапред одређену просторију за изолацију. 

- Саопштити обавезу запослених и посетилаца да обавесте послодавца, 

- Средства за 

дезинфекцију 

руку, одеће и 

обуће. 

- Вода, сапун и 

убруси 

односно 

средства за 

хигијену руку. 

- Штампана 

упозорења и 

забране. 

- Заштитне 

маске, 

рукавице и 

визири. 

- Овлашћено лице 

послодавца 

- Лице за БЗР 

- Послодавац 

- Сви запослени 

Константно 
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лице зе БЗР или Координатору по члану 19. Закона БЗР, уколико 

посумњају на појаву симптома Болести COVID-19, као и да обавести у 

случају да неко из ближе околине има исте симптоме 

- Забрани улазак и боравак запосленима и посетиоцима који показују 

симптоме респираторних инфекција (суви кашаљ, температура итд) 

3. 
Канцеларијски 

простор 

- Применити мере зе превенцију ширења заразних болести на 

градилишту, из Прилога 1. 

- Обезбедити запосленим маске, рукавице и визире. 

- Обезбедити средства за прање и хигијену руку (вода, сапун, убруси) 

- Забранити груписање и одржавати максималну могућу дистанцу. 

- Поставити видна упозорењ а на опасност појаве и ширења ЦОВИД-19 

- Поставити видна упозорења обавезе употребе личних заштитних 

средства (маске, рукавице, визири) 

- Поставити видна упозорења држања социјалне дистанце, и то минимум 

2м, као и знак забране груписања. 

- Поставити средство за дезинфекцију руку, телефона, хемијских оловки, 

и осталих приручних ствари и опреме, и остало. 

- Обезбедити маске за посетиоце, у случају да не поседују сопствене. 

- Поставити знак на ограничавање броја људи у затвореној просторији на 

максимум 5 људи у просторији димензија на мањим од 20м . 

- Обавезна провера и мерење температуре са безконтактним топломером 

пре уласка, за време боравка (на сваких 2х) и након изласка из просторија 

послодавца. У случају да се појави особа са повишеном телесном 

температуром обавезно забранити улазак и боравак исте у просторијама 

послодавца. 

- Поставити средства за дезинфекцију на пулту и у санитарним чворовима. 

- Средства за 

дезинфекцију 

руку, одеће и 

обуће. 

- Вода, сапун и 

убруси 

односно 

средства за 

хигијену руку. 

- Штампана 

упозорења и 

забране. 

- Заштитне 

маске, 

рукавице и 

визири. 

- Пословођа или 

шеф објекта 

- Лице за БЗР 

- Послодавац 

- Сви запослени 

Константно 



- Распоред столова који је усклађеном са препоруком сацијалне дистанце 

минимум 2м. 

- Одредити максималан број посетилаца, и поштовати тај број. 

- Обаветно константно природно проветравање просторија. 

- Забрана или ограничавање коришћења клима уређаја, просторије 

проветравати природним путем. 

- Поставити упозорења или знак обавештења да је прање руку обавезно 

пре и након обедовања 

- У случају да се појави радник који добије температуру у току радног 

времена. Изоловати истог у унапред одређену просторију за изолацију. 

- Саопштити обавезу запослених и посетилаца да обавесте послодавца, 

лице зе БЗР или Координатору по члану 19. Закона БЗР, уколико 

посумњају на појаву симптома Болести COVID-19, као и да обавести у 

случају да неко из ближе околине има исте симптоме. 

- Забрани улазак и боравак запосленима и посетиоцима који показују 

симптоме респираторних инфекција (суви кашаљ, температура итд) 

4 
Возила и 

машине 

- Поставити средства за дезинфекцију у возилу. 

- После сваке употребе или вожње извршити дезинфекцију возила или  

машине 

- Коришћење заштитних маски и рукавица при контакту са другим особама. 

- Природно проветравање, употреба клима уређаја је забрањена. 

- Средства за 

дезинфекцију 

- Вода, сапун и 

убруси 

односно 

средства за 

хигијену руку. 

- Штампана 

упозорења и 

забране. 

- Заштитне 

маске, 

рукавице и 

- Oвлашћено лице 

послодавца 

- Лице за БЗР 

- Послодавац 

- Сви запослени 

Константно 

5 
Магацини и 

архиве 

- Поставити средства за дезинфекцију руку и дезинфикациону баријеру. 

- Коришћење маски и рукавица је обавезно. 

- Природна вентилација, забрањена је употреба клима уређаја. 

6 
Санитарне 

просторије 

- Опремити средствима за личну хигијену (сапун, вода, убруси, 

дезинфикационо средство) 
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- Природна вентилација је обавезна. 

- Убруси су искључиво за једнократну употребу. 

- редовна хигијена санитарних просторија на сваких 1х (сат времена). 

визири. 

7 

Лица која 

врше 

дезинфикациј

у 

просторија 

- Набавити одговарајућа лична заштитна средства поред основних која 

радници задужују по реверсу потребно је набавити маске, скафандере, 

рукавице, заштитне наочаре, визире и остало. 

- Упознавање запослених са МСДС листама која се односе на 

дезинфекциона средства, којима се врши и одгржава хигијена просторија. 

- Поштовати прописане мере за чување и складиштење хемикалија као и 

поступање у случају изливања или акцидентних ситуација 

- Спречити директан контакт са хемикалијама. 

- У случају акцидентних ситуација поступити по препорукама из 

безбедностних листа односно из МСДС листа. 

- Средства за 

дезинфекцију 

руку, одеће и 

обуће. 

- Вода, сапун и 

убруси 

односно 

средства за 

хигијену руку. 

Штампана 

упозорења и 

забране. 

- Заштитне 

маске, 

рукавице и 

визири. 

- Овлашћено лице 

послодавца 

- Лице за БЗР 

- Послодавац 

- Сви запослени 

 

 

 

      Константно 



МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

 

Члан 24. 

Ако се запослени налази у пословном објекту а посумња се да има симптоме болести сличне грипу 

или заразне болести COVID-19, као што су кашаљ, отежано дисање, повешина температура, слабост односно 

малаксалост, болови у мишићима и грозница тада се запослени изолује у посебно за ту сврху намењену 

просторију у склопу пословне зграде послодавца и отваре све прозоре за доток кисеоника, остали запослени 

који су били у директном контакту са потенцијалним извором се изолују у другу просторију намењену у те 

сврхе и такође отварају прозоре за доток кисеоника. 

Запослени који има симптоме болести мора да прекрије уста и нос заштитном маском до доласка у 

просторију која је намењена за изолацију. Транспорт и пребацивање запосленог који има симптоме болести 

у надлежну здравствену установу врши се искључиво возилом јавног здравља или хитне помоћи. 

Ако се потврди да је запослени позитиван на COVID 19, тада послодавац путем пословне мреже и 

огласне табле обавештава све своје запослене, партнере и заинтересоване стране о њиховој могућој 

изложености COVID- 19 вирусу. 

Послодавац је дужан да у случају појаве COVID - 19 болести обезбеди: 

1) Излолациону просторију 

2) Процедуру уласке и изласка из ње 

3) Прецизно дефинисање путева кретања потенцијалног зараженог или зараженог 

4) Праћење кретање запослених који су били у директном контакту 

5) Праћење Контакта- контакта- зараженог 

6) Примени све остале мере по препоруци епидемиолога 

 

 

Члан 25. 

Послодавац, лице за безбедност и здравље на раду, или сам запослени је дужан да одмах од појаве 

симптома болести код запосленог или присутног лица, пријави надлежној здравственој установи опасну 

појаву која може да доведе до ширење вируса и да проузрукује код људи озбиљну инфекцију и болест, на 

телефон: 

Списак установа и дежурних телефона за ближе информације у вези са COVID 19: 

- Код првих сиптома, одмах уђите у поступак самоизолације, јавите се изабраном лекару/ епидемиологу у 

Институту за јавно здравље. 

 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО (Пастерова 2) 26000 Панчево.  Телефон: 013 322 965 

email: info@zjzpa.оrg.rs 

 

Контакт центар - број телефона за све информације о COVID 19 је 19 819 

- За ближе информације у вези са симптомима COVID 19 можете контактирати број телефона 064 8945 

235 (број који је отворило Министарство здравља), Институт за јавно здравље Србије "Др Милан 

Јовановић-Батут" (Др Суботића 5, Београд, тел: 011/2684566) или институте/заводе за јавно здравље на 

територијина којој боравите: 

Контакт телефони: 
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- Министарство здравља: 064/89-45-235 

- Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић-Батут" 

■011/26-84-566 од 8 до 22 часова ■ 060/018-02-44 од 8 до 22 часова 

- Институт за јавно здравље Ниш 

• 060/4119-416 

• 064/48-988-25 

 

С обзиром на велику потребу грађана за информацијама у вези са корона вирусом отворени су 

додатни телефонски бројеви: 064 8811908, 064 8811909, 064 8811910, 064 8811911, 064 8811912, 064 

8811913, 064 8811914, 064 8811915, 064 8811916, 064 8811917. 

Отворено је и још десет телефонских линија које запослени/грађани могу добити позивањем броја 

телефона 011/2684566 

 

Завршне и прелазне одредбе 

Члан 26. 

 

Овај План примене превентивних мера ступа на снагу даном доношења, а траје док траје опасност 

од ширења заразне болести COVID-19 изазван вирусом SARS-CоV-2. 

План примене превентивних мера заведен је под дел.бр.499/1 од 5.8.2020. 

 

 

 

        За Послодаваца 

                  Директор школе 

          ____________________ 

                    Марко Рајковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОГ 1 

 
Контакт: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут* - Епидемиолоски центар. 

Телефони мотоилних екипа епидемиолога: 011 2078 672 

Телефони епидемиолошке службе у Градском заводу за јавно здравље Београд • су: 011/2078671 и 

011/2078673 

и остали контакт телефони Института за иавно здравље у месту одредишта. 

Контакт: Институт за јавно здравље Србије Крагујевац - Центар за превенцију и контролу 

болести - техничари 034/504-518. 
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УПУТСТВО ЗА ПОНАШАЊЕ У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА 

Не паничите! Будите разумни, свесни, опрезни и организовани, свако у свом окружењу (породица. 

посао. школа...). Детаљно испланирајте како ћете да се понашате ако се појаве први симптоми. 

- Важно је да се онај који допутује из иностранства сам пријави где је све и колико боравио. 

- Општа лична хигијена. 

- Храните се здраво Једите воће и поврће и све оно што ће да вам подигне имунитет и ублажи 

клиничку слику. Намимице добро оперите и довољно термчки обрадите. 

- Користите лепе дане, шетајте поред језера, у парковима и где нема загадења. 

- Избегавајте боравак у групама. 

- Ако већ дође до зараз, лечење се спроводи у изолацји. Таква особа није у стању да ради и не 

треба ни због других да одлази на радно место. 

 

УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА КОРОНА ВИРУС - COVID-19 

ЗАШТИТИТЕ СЕ 

Корона вируси (CoV) су велика породица вируса који изазивају болести у распону од благе прехладе 

до тежих респираторних болести, попут познатог блискоисточног респратомог синдрома (МЕRS - CоV) 

и тешког акутног респиратомог синдрома (SARS-CоV). Поред ових познатих корона вируса. тренутно 

се појавио нови корона вирус (201&-nCоV) који је добоио назив COV1C-19. То је сој који раније није 

идентификован код љјуди. 

 

ЗНАЦИ, СИМПТОМИ ИНФЕКЦИЈЕ КОРОНА ВИРУСОМ 

Респиратоми симптоми попут 

- главобоље, цурења из носа. 

- високе температуре преко (38°Ц). грознице. 

- јаког кашија, упаљеног грла и отежаног дисања. 

 

У тежим случајевима инфекције може доћи до упале плућа, јаког акутног респиратомог синдрома, а у 

појединим сиучајевима доиази до отказивања бубрега и смрти. 

 

КАКО СЕ ШИРИ КОРОНА ВИРУС 

Када неко ко има КОРОНА ВИРУС кашље иии издише, ослобађа капљице заражене течности. Ведна 

ових капљица пада на оближње површине и предмете - попут столова или телефона. Људи би могли 

добити КОРОНА ВИРУС додиривањем загађених површина или предмета - а затим додиривањем 

очију, носа или уста. Ако стоје на удаљености од једног метра од особе са КОРОНА ВИРУСОМ могу је 

добити удисањем капљица које оболели искија или искашље. Другим речима, КОРОНА ВИРУС се шири 

на сличан начин као и грип. Веана особа заражених КОРОНА ВИРУСОМ има благе симптоме и 

опоравља се. 

 

ШТА ПОСЛОДАВЦИ ТРЕБА ДА ПРЕДУЗМУ 

Проверите да ли су ваша радна места чиста и хигијенска 

- Површине (столови): предмети (телефони, тастатуре, морају се редовно брисати и дезинфиковати, 

будући да је контаминација на површинама које додирују запослени и један од главних начина на који 

се шири КОРОНА ВИРУС. 
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- Правилна вентилација затворених просторија (чекаонице, учионице, јавни превоз, конференцијских 

сала итд.) 

- Правилна вентилација пословних зграда које имају спољну структуру или заједнићке радне просторе. 

- Промовишите редовно и темељно прање руку запослених. извођача радова и купаца. 

- Ставите средства за дезинфекцију руку на истакнута места на радном месту. Водите рачуна да се ти 

дозатори редовно допуњавају. 

- Осигурајте да запослени имају приступ местима на којима могу да оперу руке сапуном и водом зато 

што прање убија вирус на рукама и спречава ширење КОРОНА ВИРУСА. 

Промовишите добру хигијену дисајних путева на радном месту 

- Обезбедите да су на Вашим радним местима доступне маске за лице и/или папирне марамице, за 

оне који имаиу цурење из носа или кашаљ на послу. Заједно са затвореним кантама за хигијенско 

одлагање маске су делимична заштита. Против вируса су потребне медицинске маске или тврде маске 

ФФП кроз које не може да прође ниједан вирус, зато што добра респиратома хигијена спречава ширење 

КОРОНА ВИРУСА. 

Саветујте запослене и извођаче да консултују националне савете о путовањима пре одласка на 

пословна путовања 

- Обавестите своје запослене, извођаче и купце да ако се КОРОНА ВИРУС почне ширити у ширем 

окружењу, свако ко има чак и благи кашаљ или ниску температуру (37,3°Ц или више) мора остат код 

куће. Такоде би требало да остану код куће (или да раде од куће) ако су морали да узимају једноставне 

лекове, попут парацетамола, ибупрофена или аспирина, који могу да прикрију симптоме инфекције. 

- Наставите да преносите и промовишете поруку да љјуди треба да остану код куће. чак и ако имају 

само благе симптоме КОРОНА ВИРУСА. Болесна особа треба да иде одмах на боловање. Јасно 

објасните запосленима да ће ово време моћи да рачунају као боловање. 

 

Ствари које треба да размотрите када Ви или Ваши запослени путујете 

- Проверите да ли имате најновије информације о областима у којима се шири КОРОНА ВИРУС. 

Послодавац и запослени требало би да проуче најновије смернице и препоруке за сваку дестинацију. 

- Требало би да саветујете запослене да пре пута обаве здравствени преглед, како би се утврдило да 

ли има симптома акутне болести дисајних путева. Уколико има важно је остати код куће. 

- Обезбедите да сви запослени који путују на локацаје које пријављују КОРОНА ВИРУС добију 

информације од квалификованог стручњака и здравствене службе, пружаоца здравствене заштите или 

локалног јавног здравственог партнера). 

- Избегавајте слање запослених који могу бити изложени већем ризику од озбиљних болести (старијих 

запослених и особа са медицинским стањима попут дијабетеса, болести срца и плућа) у подрујиа где 

се шири КОРОНА ВИРУС. 

- Размислите о издавању малих боца (испод 100 мл) гелова за дезинфекцииу на бази алкохола 

запосленима који ће ускоро отпутовати. То може олакшати редовно прање руку. 

- Охрабрите запослене да редовно перу руке и држе се најмање један метар од љјуди који кашљу и 

кијају. 

- Онај ко се разболи на путу, о томе одмах треба да обавести свог руководиоца 

- Запослени који су се вратили са подручја где се шири КОРОНА ВИРУС, требало би да надгледају 

симптоме 14 дана и провераваиу температуру два пута дневно. 

- Ако развију благи кашаијљ или ниску температуру (тј. температуру од 37.3°Ц или више), требало би 

да остану код куће и да се ставе у изолацију. 



 

ШТА ЗАПОСЛЕНИ ТРЕБА ДА ПРЕДУЗМУ 

Мере за спречавање инфекције новим КОРОНА ВИРУСОМ и оне које ограничавају ширење вируса 

морају предузети сви, посебно пацијенти, без обзира да ли им је дијагностикован вирус или имају 

клиничка обележја специфична за њега. 

- Избегавање коришћење градског превоза; 

- Избегавајте кашљање и кијање ставијањем руке; препоручује се да се то ради у превој лакта руке. 

Ако то није могуће, да се одмах изврши хигијена руку без додиривања површина; 

- Употреба марамице при кијању не искљућује прање руку након бацања марамице у канту за смеће; 

- Избегаваите ближи контакт са људима који показују знакове инфекције и имају симптоме болести; 

- Избегавајте путовање у погођена подручја. 

- Правилно ношење заштитне маске и мењање исте у кратким интервалима (након сваких 1.5х). 

 

Шта значи блиски контакт са потенцијално зараженом особом? 

- Живите у истом домаћинству; 

- Директан физички контакт са оболелим (нпр. додир); 

- Незаштићен директан контакт (боравак у непосредној близини) са пацијентом током његовог кијања, 

кашаља… 

- Боравите у истој соби мањој од 2 м у трајању дужем од 15 минута: 

- Контакт медицинског и лабораторијског особља које се брине о болестима; 

- Коришћење јавног превоза. 

Које су разлике између корона вируса и грипа? 

-  Корона вируси и инфекције грипа имају сличне симптоме које отежавају дијагнозу. Главни 

симптом корона вирусне инфекције су грозница и кашаљ. Грип често прате и други додатни симптоми 

попут болова у мишићима и грлу. 

Да ли треба да носим медицинску маску? 

- Употреба медицинске маске савјетује се ако имате респиратоме симптоме (кашаљ или кијање) како 

бисте заштитили друге. Ако немате никакве симптоме, нема потребе да носите маску. 

- У случају ношења маски исте се морају користити и одбацити на адекватан начин како би се 

обезбедила њихова делотворност и избегао повећани ризик од преношења вируса. 

- Коришћење маске само по себи није довољно да заустави инфекције и мора се комбиновати са 

честим прањем руку, покривањем уста и носа приликом кијања и кашљања, као и избегавањем блиског 

контакта са било ким ко показује симптоме који указују на прехладу или грип (кашаљ, кијање, грозница). 

 

ОСОБА КОЈА ЈЕ ПОД СУМЊОМ ДА ЈЕ ЗАРАЖЕНА КОРОНА ВИРУСНОМ ИНФЕКЦИЈОМ ТРЕБА ДА: 

- Да се јави у епидемолошки центар. 

- изолује се од других људи; 

- Одмах стави маску за лице. 

Сви грађани Србије а пре свега они који су боравили у ризичним подрчћјима, а који имају симптоме 

који подсећају на ову болест, неопходне информације могу да добију путем броја 064 8345-235. Одмах 

по позиву наведеног броја, екипе за хитну медицинску помоћ опремљене заштитном опремом 

пружају помоћ и транспортују особу која је у претходном периоду боравка у подручју захваћеном 

корона вирвсом на Клинику за инфективне и тропске болести где се спроводи опсервација и 

комплетна дијагностика као и даље лечење уколико је потребно. 
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ПРИЛОГ 2.  

ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ УПОЗНАТИ СА ОВИМ ПЛАНОМ ПРИМЕНЕ 

РЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА БЗР ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2 

 

Р/Б ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И ЈМБГ РАДНО МЕСТО 
ДАТУМ 

УПОЗНАВАЊА 

ПОТПИС 

ЗАПОСЛЕНОГ 
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