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 На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 
5. Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
број 11/16 и 26/16), a у вези са Наредбом о проглашењу 
епидемије заразне болести COVID-19 („Службени 
гласник РС“ број 37/20),
 Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Инђија, на седници одржаној дана 16.07.2020. 
године, доноси

Н А Р Е Д Б У

I
1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских 
објеката и других објеката услужне делатности на 
територији општине Инђија, тако да ти објекти неће 
радити од 22.00 сата до 06.00 сати наредног дана.
2. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника услуга за столовима 
у баштама угоститељских објеката и других објеката 
услужне делатности, тако да за једним столом могу бити 
највише два корисника услуга у дијаметралном размаку.
3. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време кладионица на 
теиторији општине Инђија, тако да ти објекти неће 
радити од 22.00 сата до 06.00 сати наредног дана.
4. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника у дечијим 
играоницама и салама за прославе, тако да у објекту 
истовремено не може бити више од десет корисника.
5. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад ноћних клубова, дискотека и 
других објеката који обављају делатност ноћних клубова 
на територији општине Инђија.
6. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад теретана, спортских хала, 
спортских сала и сличних објеката где се обављају 
спотске активности.
7. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ Установи „Спортски центар“ Инђија, 
да организује рад на градском базену у Инђији.
8. НАРЕЂУЈЕ СЕ употреба заштитних маски у свим 
затвореним просторима и одржавање физичке дистанце 
од минимум 1,5 m.

II
 За спровођење наредбе од тачке 1-6, задужују 
се послодавци, власници односно корисници објеката 
у којима се обављају наведене делатности, и исти су 
одговорни у складу са законом.
 За спровођење наредбе из тачке 7. задужује се 

директор Установе „Спортски центар“ Инђија, и исти је 
одговоран у складу са законом.
 За спровођење наредбе из тачке 8. задужена су 
сва правна и физичка лица који су корисници затвореног 
простора, и исти су одговорни у складу са законом.

III
 Спровођење мера из ове наредбе у складу са 
законом утврђеним овлашћењима, обезбеђује и надзире 
Одељење за инспекцијске послове Општинске управе 
општине Инђија.

IV
 Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту 
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
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 На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 
5. Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 11/16 и 26/16), a у вези са Наредбом о проглашењу 
епидемије заразне болести COVID-19 („Службени 
гласник РС“, број 37/20),
 Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Инђија, на седници одржаној дана 31. јула 
2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

I
 У Наредби Општинског Штаба за ванредне 
ситуације општине Инђија, број 06-84/2020-I од 16. 07. 
2020. године у тачки I забрана под ред. бр. 7., мења се и 
гласи:

„7. НАРЕЂУЈЕ СЕ Установи „Спортски центар“ Инђија, 
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да организује рад на градском базену тако, што се број 
посетилаца базена ограничава до 400 дневно.“

II
 Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту 
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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Командант Општинског штаба
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 На основу одредбе члана 14. Закона о 
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 
РС“, број 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), а у вези 
са чланом 80. Закона о раду (Службени гласник РС 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17-одлука 
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), члана 3. 
Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 
болести („Службени гласник РС“, број 94/20) и члана 
46. став 1. Одлуке о организацији општинске управе 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 
23/17),
 Начелник Општинске управе општине Инђија, 
дана 05.08.2020. године, доноси

ПЛАН
ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И 
ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

УВОД

 Према прописима из области безбедности 
и здравља на раду, послодавац је дужан да обезбеди 
безбедан и здрав рад запослених и других лица 
присутних у процесу рада. У том циљу, дужан је да 
спроводи превентивне мере безбедности и здравља на 
раду ради спречавања, отклањања и смањења ризика, 
односно мере за заштиту запослених од инфекције и 
ризика повезаних са вирусом.

 Имајући у виду постојање епидемије заразне 
болести COVID 19, од већег епидемиолошког значаја-
за територију Републике Србије и обавезе прописане 
Правилником о превентивним мерама за безбедан и 
здрав рад за спречавање појаве ширења епидемије 
заразне болести, Општинска управа општине Инђија у 
овом плану примене мера за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести утврђује превентивне 
мере и организовање процеса рада који ће обезбедити 
побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља 
на раду запослених и радно ангажованих лица, а које ће 
бити укључене у све активности рада и на свим нивоима 
организовања.

 Донет је Акт о процени ризика Оштинске 
управа општине Инђија од дана 21.01.2020. године, на 
свим радним местима у свим основним унутрашњим 
јединицама које обављају послове из делокруга 
Општинске управе општине Инђија.

Услови рада и радне околине

 Рад који се обавља у затвореном простору 
(канцеларије, чајна кухиња) подразумева уобичајене 
радне услове. Ни у једној од просторија није присутна 
повећана бука која би могла да омета свакодневне 
активности.

 Дужи рад на отвореном простору везан је 
углавном за рад на терену (инспектори и др.), као и 
особље на одржавању хигијене у згради општинске 
управе.

 Учешће у саобраћају је катактеристично за 
ово особље у случају одласка на терен (из различитих 
разлога), радне састанке и сл. У свим просторијама је 
присутна природна вентилација, а поједине просторије 
су и климатизоване.

Радно време

 Готово сви запослени раде у једној смени, 8 
сати. Поједини радници (нпр. Радници на одржавању 
хигијене) раде у две смене уколико је то неопходно. По 
потреби и остали запослени у општинској управи могу 
радити и прековремено уколико процес рада то захтева.

Радни процес

 Радни процесд у општинској управи одвија 
се углавном као уобичајени канцеларијски рад који 
укључује рад са странкама (лично или телефоном), 
затим рад на терену и сл. Већина ових послова, осим 
рада са рачунаром, не захтева никакву специфичну 
опрему и уређаје за рад. Специфична опрема за рад 
јавља се једино код кафе куварице и помоћног особља 
на одржавању хигијене који користе опрему као што је 
решо, посуђе, и др. средства.

Локације изван седишта општинске управе

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

БЕШКА
Месна канцеларија Бешка за насељена места: Бешка, 
Крчедин и Чортановци

Телефон: 022 570 011
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НОВИ СЛАНКАМЕН
Месна канцеларија Нови Сланкамен за насељена места: 
Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Сланкаменачки 
виногради

Телефон: 022 591 402

СИМПТОМИ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

 COVID-19 је нови сој корона вируса који 
је Светска здравствена организација прогласила за 
јавну здравствену претњу од међународног значаја. 
Узимајући у обзир најновије доступне научне доказе и 
здравствене податке, као и препоруке стручњака, SARS-
CoV-2 разврстан је као хумани патоген из ризичне групе 
3 (Директива Комисије (ЕУ) 2020/739 од 3. јуна 2020. 
године).

 На основу тренутних сазнања стручњака 
процењује се да је период инкубације COVID-19 између 
2 и 14 дана. Ако je особа била у контакту са неким коме 
је потврђен CORONA вирус, а након 14 дана остане 
здрав то значи да није инфициран овим вирусом.

 Током трајања инкубације у периоду од 14 дана 
особи која има инфекцију COVID19 могу се развити 
симптоми као што су:
- кашаљ;
- отежано дисање;
- повишена температура;
- грозница;

- главобоља;
- губитак чула укуса и мириса.

 Ова инфекција може да изазове озбиљније 
здравствене последице код лица са ослабљеним 
имунолошким системом, старијих и оних са хроничним 
здравственим проблемима као што су дијабетес, рак, 
хронична болест плућа и др.

 Два најчешћа начина ширења COVID-19 су:
- директним контактом, капљично са особе која је 
инфицирана вирусом;
- индиректно, додиром преко контаминираних површина 
на којима вируси могу
одређено време да преживе (додиривањем површина и 
предмета, а затим додиривањем
сопствених уста, носа или очију).

 Колико дуго вирус може преживети зависи од 
низа фактора, као што су:
- на којој површини се налази;
- да ли је изложен сунчевој светлости;
- разлике у температури и влажности.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

 У општинској управи општине Инђија на сваком 
радном месту у радној околини обавезна је примена 
следећих превентивних мера:
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МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У 
СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И 
СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА

Појава симптома заразне болести COVID-19 код 
запослених

 На почетку болести симптоми могу да буду благи, 
из којих разлога запослени са повишеном температуром 
(изнад 37C) и/или респираторним симптомима (као што 
су кашаљ, отежано дисање и грозница) и ако је био у 
контакту са оболелим ван радног окружења, треба да 
пријави постојање симптома непосредном руководиоцу.

 Непосредни руководилац запосленог који има 
симптоме болести треба одмах да информише да се јави 
у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се 
запослени лечи.

 У тој амбуланти ће запосленом са наведеним 
симптомима бити урађена дијагностика, односно 
рентгенски преглед плућа, крвна слика, измерена 
температура, урађен брзи тест или PCR тест. Тек након 
тога, и уз консултацију са лекарима из дома здравља, 
запослени треба да се јави у тријажну службу где ће 
лекари те здравствене установе одредити даљи начин 
лечења.

 Запослени код кога није потврђен COVID-19 
и коме није потребно лечење и самоизолација, по 
предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је 
лекар одредио тестирање, након добијених резултата о 
исходу тестирања обавештава непосредног руководиоца 
и ако је тест позитиван наставља лечење, а ако је тест 
негативан враћа се на посао. После пријаве запосленог 
са симптомима заразе од COVID-19 треба пратити појаву 
симптома заразне болести код осталих запослених и 
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поступити према препоруци епидемиолога.

 Запослени су дужни да се придржавају 
прописаних процедура за спречавање ширења епидемије 
заразне болести.

 Запослени је дужан да у складу са чланом 
103. Закона о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење), обавести послодавца 

о привременој спречености за рад, а према члану 
161. Закона о здравственом осигурању (,,Службени 
гласник РС”, број 25/19) по престанку разлога 
спречености за рад лекар издаје запосленом извештај о 
привременој спречености за рад (дознака) који доставља 
Секретаријату министарства, Служби за управљање 
кадровима.

 Поступак пријаве симптома и утврђивање 
COVID-19 приказани су на шеми бр. 1.
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Активности за спречавање ширења COVID-19

 Ако се потврди да запослени има COVID-19, 
тада непосредни руководилац у сарадњи са лицем за 
безбедност и здравље на раду организује обављање послова 
тако да се запослени који су боравили у просторијама у 
којима је био присутан заражени запослени премештају 
у друге просторије док се не изврши дезинфекција 
тих просторија. Запослени се могу вратити на рад тек 
када се изврши дезинфекција просторија у којима је 
боравио заражени запослени. Даље, лице за безбедност 
и здравље на раду идентификује контакте зараженог 

запосленог са другим запосленима и са странкама и 
прати појаву симптома код запослених који су били у 
блиском контакту. По сазнању за потврђени позитивни 
случај заразе запосленог лице за безбедност и здравље 
на раду врши сталну комуникацију са епидемиологом, 
Министарством здравља и Институтом за јавно здравље, 
како би предложио мере за побољшање.

 Поступак након потврђеног случаја COVID-19 
у општинској управи ради спречавања ширења заразне 
болести приказан је на шеми бр. 2.

Шема бр. 2: Поступак након потврђеног случаја COVID-19 ради спречавања ширења

ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО 
АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

 Сви запослени и радно ангажована лица у 
општинској управи обавезни су да:
1) пре уласка у просторије и једанпут у току рада обаве 
безконтактно мерење температуре;
2) пре уласка у пословни простор, изврше обавезну 
дезинфекцију руку и обуће;
3) дезинфикује опрему за рад коју користи (радни сто, 
телефон, тастатура и сл.) у току рада;
4) наменски и правилно користе заштитне маске тако да 
иста прекрије нос, уста и браду;
5) додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно 
и правилно прати руке сапуном и водом најмање 20 
секунди;
6) држе минимално растојање од два метра у односу на 
друга лица;

7) обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико 
посумњају на симптоме COVID-19 код себе, код других 
запослених или чланова своје породице;
8) пре напуштања радног места, да радно место и 
средства за рад оставе у стању да не угрожавају друге 
запослене.

ЗАКЉУЧАК

 Циљ овог плана је да се у потпуности примењују 
противепидемиолошке мере у настанку и ширењу 
заразних болести у Општинској управи општине Инђија.
Након проглашења епидемије или појаве заразних 
болести, на основу овог плана биће сачињене инструкције  -  
стручна упуства, у сарадњи са епидемиолошком 
службом за конкретно насталу болест.
 У прилогу 1. Плана примене мера дата су 
теоријска објашњења у вези са поступањем лица при 
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спречавању и сузбијању епидемије заразних болести и 
смањења ризика од појаве COVIDA-19 и пратећа важења 
упутства надлежних органа.
 Овај план ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине инђија“.

ОПШТИНСКЕ УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 021-20/2020-IV
Дана: 05.08.2020. год.
Инђија

Начелнк,
Александар Банић, дипл. правник, с.р.

-------------------------
ПРИЛОГ 1.  
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
• Закон о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС број 
15/16);  
• Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр. 101/2005; 91/2015, 
113/2017-други закон);  
• Закон о раду (Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017(УС), 113/2017, 95/2018 (Аутентично тумачење);  
• Закон о здравственом осигурању (Службени гласник РС бр. 107/2005-48, 109/2005-29 
(исправка), 30/2010-145 (др. закон), 57/2011, 110/2012 (УС), 119/2012, 99/2014, 123/2014, 
126/2014 (УС), 106/2015, 10/2016 -др. Закон; 25/2019); 
 • Закон о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 
105/2017 - др. закон, 113/2017 - др. Закон; 25/2019);  
• Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 
околини (Службени гласник РС бр. 72/2006, 84/2006- испр., 30/2010, измена и допуна и 
102/2015);  
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
биолошким штетностима (Службени гласник РС број 96/2010);  
• Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном 
болешћу (Службени гласник РС број 23/20 од 10 марта 2020 године);  
• Наредба о проглашавању заразне болести COVID-19 ( Сл. гласник РС бр.37 од 19 
марта 2020); Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у 
затвореном простору (Сл.гласник Рс бр.39 од 21 марта 2020); Одлуку о посебним мерама 
пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у 
угоститељским објектима и продају хране за ношење (Службени гласник РС“, број 39 од 
21. марта 2020) 
 • Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије 
(Сл. гласник РС бр. 40/2020)  
• Правилник о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања 
(Број 110- 00-149/2017-10 У Београду, 18. априла 2017. године)  
• Одлуке о посебним мерама пружања  
услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у 
угоститељским објектима и продају хране за ношење ( Сл.гласник РС бр.39 од 
21.03.2020, 63 од 30.04.2020)  
• Правилник о личној заштитној опреми ( Сл.гласник РС бр.23/20); 
• Уредба о мерама за време ванредног стања ( Сл.гласник РС бр.31/20,36/20, 
38/20,39/20); 
 • Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања ( Сл.гласник РС 
бр.31/20); 
 • Закључак владе 05 број 53-2851/2020 од 17.03.2020 године о ограничењу окупљања 
грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима 
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УВОД  
 
Основни појмови и дефиниције 
  
У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама (Сл. Гласник РС бр 87/2018), члан 2, став 1, тачка 7. ванредна ситуација је 
стање које настаје проглашењем од надлежног органа када су ризици и претње или 
настале последице по становништво, животну средину и материјална и културна добра 
таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или 
отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово 
ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан 
режим рада.  
 
У Републици Србији је Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл. гласник РС бр. 
29/2020) 15.03.2020. године ступила на снагу ванредна ситуација због пандемије вируса 
COVID-19 (Корона вирус).  
 
У складу са Методологијом израде и садржаја процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања, Приправност – спремност за деловање у ванредним ситуацијама 
обухвата мере, поступке и задатке којима се обезбеђује виши ниво спремности субјеката 
заштите и спасавања чиме се омогућава брже укључивање и ефикасније деловање на 
спречавању настанка и умањењу последица проузрокованих елементарним непогодама и 
другим несрећама.  
Спровођењем мера приправности стварају се услови за оперативно деловање оперативних 
и других снага заштите и спасавања. Увођење приправности је од посебног значаја када су 
у питању опасности које је могуће предвидети и предузимати мере за спречавање њиховог 
настанка и ублажавање последица. Спровођењем мера приправности, субјекти заштите и 
спасавања отпочињу припреме за деловање у ванредним ситуацијама, у складу са својим 
плановима. Поступци увођења приправности се прилагођавају специфичностима 
опасности, насталим последицама и сходно проценама даљег развоја ванредне ситуације. 
Најважније је планирати приправност снага за први одговор на ванредну ситуацију. За 
спровођење мера приправности – спремности за ванредне ситуације у субјектима заштите 
и спасавања одговорни су непосредни руководиоци тих субјеката. Заштита и спасавање од 
епидемија – пандемија обухвата организацију и поступање надлежних служби у 
спровођењу оперативних мера у циљу спречавања настанка и ширења епидемија - 
пандемија.  
Носиоци организације мера и активности у плановима за поступање у вези са 
епидемијама – пандемијама, по сопственој методологији спроводе Министарство 
здравља, Завод за јавно здравље Србије и други надлежни органи. 
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УВОД  
 
Основни појмови и дефиниције 
  
У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама (Сл. Гласник РС бр 87/2018), члан 2, став 1, тачка 7. ванредна ситуација је 
стање које настаје проглашењем од надлежног органа када су ризици и претње или 
настале последице по становништво, животну средину и материјална и културна добра 
таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или 
отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово 
ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан 
режим рада.  
 
У Републици Србији је Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл. гласник РС бр. 
29/2020) 15.03.2020. године ступила на снагу ванредна ситуација због пандемије вируса 
COVID-19 (Корона вирус).  
 
У складу са Методологијом израде и садржаја процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања, Приправност – спремност за деловање у ванредним ситуацијама 
обухвата мере, поступке и задатке којима се обезбеђује виши ниво спремности субјеката 
заштите и спасавања чиме се омогућава брже укључивање и ефикасније деловање на 
спречавању настанка и умањењу последица проузрокованих елементарним непогодама и 
другим несрећама.  
Спровођењем мера приправности стварају се услови за оперативно деловање оперативних 
и других снага заштите и спасавања. Увођење приправности је од посебног значаја када су 
у питању опасности које је могуће предвидети и предузимати мере за спречавање њиховог 
настанка и ублажавање последица. Спровођењем мера приправности, субјекти заштите и 
спасавања отпочињу припреме за деловање у ванредним ситуацијама, у складу са својим 
плановима. Поступци увођења приправности се прилагођавају специфичностима 
опасности, насталим последицама и сходно проценама даљег развоја ванредне ситуације. 
Најважније је планирати приправност снага за први одговор на ванредну ситуацију. За 
спровођење мера приправности – спремности за ванредне ситуације у субјектима заштите 
и спасавања одговорни су непосредни руководиоци тих субјеката. Заштита и спасавање од 
епидемија – пандемија обухвата организацију и поступање надлежних служби у 
спровођењу оперативних мера у циљу спречавања настанка и ширења епидемија - 
пандемија.  
Носиоци организације мера и активности у плановима за поступање у вези са 
епидемијама – пандемијама, по сопственој методологији спроводе Министарство 
здравља, Завод за јавно здравље Србије и други надлежни органи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
биолошким штетностима КОРОНА ВИРУС нЦоВ се сврстава: 
 • у биолошку штетност групе 4 која проузрокује тешку болест код људи и представља 
озбиљну опасност по запослене,  
• може постојати висок ниво ризика проширења на околину,  
• углавном нису доступне ефикасне мере профилаксе, односно лечења  
 
Послодавац је дужан да спречи изложеност запослених биолошким штетностима у случају 
када на основу процене ризика утврди да постоји ризик по безбедност или здравље 
запослених. 
 
 Када технички није изводљиво спречити изложеност биолошким штетностима, имајући у 
виду послове и процену ризика, ризик од настанка повреда или оштећења здравља 
запослених се смањује на најмању могућу меру обезбеђивањем примене превентивних 
мера, а нарочито следећих: 
 1) смањивањем на минимум броја запослених који јесу или могу бити изложени 
биолошким штетностима, као и трајања изложености; 
 2) пројектовањем одговарајућих процеса рада и техничке контроле, како би се избегло 
или у највећој могућој мери смањило ослобађање биолошких штетности на радном месту;  
3) колективним мерама заштите и/или у случају да изложеност не може да се избегне 
другим средствима, појединачним мерама заштите;  
4) хигијенским мерама у циљу превенције, односно смањења случајног преношења или 
ослобађања биолошке штетности са радног места;  
5) израдом планова како поступати у случају повреде на раду или опасне појаве који 
обухвата биолошке штетности;  
 
Информације за надлежни орган  
Послодавац је дужан да, када на основу процене ризика утврди да постоји ризик по 
безбедност или здравље запослених, на захтев надлежног органа/ инспекције рада, да на 
увид информације о: 
 1) акту о процени ризика;  
2) пословима при којима запослени јесу или могу бити изложени биолошким 
штетностима;  
3) броју запослених који су ангажовани на тим пословима;  
4) имену и способностима лица за безбедност и здравље на раду;  
5) предузетим превентивним мерама, укључујући послове и радне процесе; 
 6) плану у случају опасне појаве у циљу заштите запослених од излагања биолошким 
штетностима групе 4, која би могла настати физичким ослобађањем биолошке штетности.  
Послодавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка пријави 
надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку повреду на 
раду и опасну појаву која може да доведе до ослобађања и ширења биолошких штетности, 
и која би могла да проузрокује код људи озбиљну инфекцију и/или болест. 
 Послодавац је дужан да обезбеди запосленом, који обавља послове при којима јесте или 
може бити изложен биолошким штетностима, рад при којем су спроведене мере 
безбедности и здравља на раду, а нарочито да обезбеди да је запосленима обезбеђена 
одговарајућа заштитна одећа или друга одговарајућа средства и опрема за личну заштиту 
на раду. 
 Послодавац је дужан да запосленима обезбеди све информације које се односе на 
безбедност и здравље на раду, а нарочито о мерама које се предузимају у циљу 
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остваривања безбедних и здравих услова за рад при излагању биолошким штетностима, 
путем упутстава или инструкција. Послодавац је дужан да на радном месту у радној 
околини обезбеди писане инструкције или упутства и ако је потребно, да истакне 
обавештења која садрже процедуре које треба спровести у случају постојања биолошких 
штетности групе 4.  
Послодавац је дужан да упозна запослене или њихове представнике за безбедност и 
здравље на раду о свакој повреди на раду или опасној појави која може имати за 
последицу ослобађање неке биолошке штетности која може проузроковати код људи 
озбиљну инфекцију и/или болест. 
 
 
Препоруке из других прописа: 
 • Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ2 
забрањују се јавна окупљања на територији Републике Србије на јавним местима у 
затвореним просторима. Дозвољен број окупљања људи зависиће од градова односно 
општина на којој је проглашена ванредна ситуација.  
 
Циљ и обухват Плана примене превентивних мера  
 
Циљ Плана примене превентивних мера је утврђивање општих и посебних превентивних 
мера, правила и задатака у спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване 
вирусом САРС-ЦОВ-2 на нивоу друштва, а ради планског и организованог понашања 
запослених, оптималног ангажовања капацитета (опреме и средстава за личну заштиту) и 
усклађивања активности у спровођењу превентивних мера заштите, а на основу Наредби, 
Уредби, Одлука и препорука надлежних органа и организација које су донете за време 
трајања ванредне ситуације.  
План обухвата превентивне мере, поступке и задатке који се односе на све запослене као и 
на кориснике. 
Превентивне мере у овом контексту се базирају на санитарно – техничким мерама, као и 
на организационим мерама, а које ће се интегрисано спроводити током ванредне 
ситуације. 
 
  ПРЕГЛЕД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID – 19  
 
Нови Корона вирус, Светска Здравствена Организација (СЗО) назвала је 2019-н ЦоВ, где 
“н” означава новост, а „ЦоВ“ је скраћеница за Цоронавирус, који припада истој групи као 
„САРС“. Вирус изазива тешки акутни респираторни синдром попут "САРС", али се 
COVID-19 ипак разликује од "САРС". 
 
 
 ШТА ЈЕ КОРОНА ВИРУС  
 
Корона вируси (ЦоВ) су велика породица вируса који изазивају болести у распону од 
благе прехладе до тежих респираторних болести попут познатог блискоисточног 
респираторног синдрома ( МЕРС – ЦоВ) и тешког акутног респираторног синдрома ( 
САРС – ЦоВ). Поред ових познатих корона вируса тренутно се појавио и нови корона 
вирус (2019 – нЦоВ) који је добио назив COVID -19.  
То је сој који раније није био идентификован код људи.  
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Нови Корона вирус, Светска Здравствена Организација (СЗО) назвала је 2019-н ЦоВ, где 
“н” означава новост, а „ЦоВ“ је скраћеница за Цоронавирус, који припада истој групи као 
„САРС“. Вирус изазива тешки акутни респираторни синдром попут "САРС", али се 
COVID-19 ипак разликује од "САРС". 
 
 
 ШТА ЈЕ КОРОНА ВИРУС  
 
Корона вируси (ЦоВ) су велика породица вируса који изазивају болести у распону од 
благе прехладе до тежих респираторних болести попут познатог блискоисточног 
респираторног синдрома ( МЕРС – ЦоВ) и тешког акутног респираторног синдрома ( 
САРС – ЦоВ). Поред ових познатих корона вируса тренутно се појавио и нови корона 
вирус (2019 – нЦоВ) који је добио назив COVID -19.  
То је сој који раније није био идентификован код људи.  

Још увек се не зна како је изазвана епидемија новог корона вириса COVID – 19 али је 
детаљним истраживањем утврђено да су САРС и МЕРС ПРЕНЕТИ СА ЖИВОТИЊА НА 
ЉУДЕ.  
Постоји неколико познатих корона вируса који циркулишу само код животиња и нису се 
пренели на људе. Знакови, симптоми инфекције корона вирусом укључују респираторне 
симптоме попут температуре, кашља и отежаног дисања. У тежим случајевима инфекције 
може доћи до упале плућа, јаког акутног респираторног синдрома, а у појединим 
случајевима долази до отказивања бубрега и смрти. Корона вирус је респираторни вирус 
који се преноси капљично ( преко капљица кроз кашаљ и кијање). То значи да се 
инфекција дешава помоћу капи / аеросола које болесна особа испушта у ваздух током 
кијања, кашљања и разговора а удише их друга особа.  
Због тога је важно поштовати веома добру хигијену – употребу маски, културу кијања и 
кашљања у превој лакта/ рукава, често прање руку и дезинфекција површина. При томе 
треба избегавати близак контакт са свима који показују симптоме респираторних 
инфекција као што су кашаљ и кијање. Такође треба избегавати боравак у просторијама у 
којима је велики број људи.  
 
 
 
ПРЕПОРУКЕ СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (СЗО) ДА СЕ 
ЗАУСТАВИ ШИРЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ!  
 
Ако нисте на подручју где се COVID-19 активно шири, или ако нисте путовали у неко од 
ових подручја или били у блиском контакту с неким ко има симптоме, осећа се лоше или 
је био у регији ризика, шанса да се разболите за сада су врло ниске.  
Разумљиво је међутим, да ћете се можда осећати под стресом и бити узнемирени 
ситуацијом. Добро је знати детаље о томе како се вирус шири (погледајте често 
постављана питања) и важно је да будете информисани, како бисте предузели 
одговарајуће мере да се заштитите.  
Препоручене мере превенције  
Мере за спречавање инфекције 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 градског превоза;  
• Избегавајте кашљање и кијање стављањем руке; препоручује се да се то ради у превој 
лакта руке, а ако то није могуће, да се одмах изврши хигијена руку без додиривања 
површина; 
• Употреба марамице при кијању не искључује прање руку, након бацања марамице у 
канту за смеће;  
• Избегавајте контакт са људима који показују знакове инфекције;  
• Избегавајте близак контакт са особама које имају симптоме болести;  
• Правилна вентилација затворених просторија (чекаонице, учионице, јавни превоз, 
конференцијских сала итд.); • Избегавајте путовање у погођена подручја;  
• Правилна вентилација пословних зграда које имају спољну структуру или заједничке 
радне просторе; • Правилно ношење заштитне маске и мењање исте у кратким 
интервалима ( након сваких 1,5х).  
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Извор инфекције  
 
До сада виђени извори инфекције су углавном заражени људи који носе вирус. 
Асимптоматска инфекција такође може бити извор инфекције. 
 
Начин преношења  
 
Постоје два главна начина преноса вируса: респираторни и контактни. Респираторне 
капљице настају када заражена особа кашље или кија. Свака особа која је у блиском 
контакту са неким ко има респираторне симптоме (на пример, кијање, кашаљ) је у ризику 
од излагања потенцијално заразним респираторним капљицама. Капљице такође могу 
доспети на површине на којима би вирус могао да опстане. На тај начин, непосредно 
окружење заражених појединаца може послужити као извор преноса (познат као 
контактни пренос).  
 
Осетљива популација  
Општа маса је подложна инфекцији. Инфекције код старијих људи и оних са хроничним 
основним болестима су најчешће тешке, а деца и новорођенчад су такође развили 
симптоме, али не са тешким клиничким сликама. 
 
 Симптоми јављају се симптоми попут:  
✓ главобоље,  
✓ цурења из носа,  
✓ високе телесне температуре (преко 38ºЦ),  
✓ грознице,  
✓ јаког кашља, 
 ✓ запаљења грла и  
✓ отежаног дисања.  
 
У тежим случајевима инфекције, може доћи до:  
✓ упале плућа,  
✓ јаког акутног респираторног синдрома.  
 
А у појединим случајевима долази до:  
✓ отказивања бубрега и  
✓ смрти. 
 
Главни симптоми су грозница, умор и сув кашаљ. Мало је пацијената са симптомима као 
што су зачепљеност носа, цурење носа и пролив. Неки пацијенти показују само ниску 
температуру, благи умор, итд. Тешки пацијенти често имају потешкоће са дахом након 
једне недеље инфекције.  
 
Период инкубације Период инкубације је 1 до 14 дана, углавном 3 до 7 дана Прогноза 
болести Већина пацијената има добру прогнозу, а одређени број пацијената, углавном 
старији или они са хроничним обољењима, може да буде критично болесно.  
Лечење: Ефикасни лекови су у фази развоја и нема ефикасних антивирусних метода.  
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Лечење: Ефикасни лекови су у фази развоја и нема ефикасних антивирусних метода.  
 
 

 
1. ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
 
Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је примењивати 
следеће опште превентивне мере и препоруке на нивоу Предузећа: 
 

 Обезбедити да сви запослени у простору користе заштитне маске. 
 

 Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, 
марамицом или поставити унутрашњу страну лакта. 

 

 Пре уласка у пословни простор, обавезна је дезинфекција обуће. 
 

 Обезбедити довољне количине гела за дезинфекцију руку. 
 

 Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и 
грипа,односно омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 1,5 м. 

 

 Често прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди, посебно након 
„ризичног“ 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 итд. 

 

 Често проветравање канцеларија, пословних просторија и других просторија 
где бораве запослени. 

 

 Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање 
(одржавање имунитета) 

 
2 . ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
 

 
 

 Запосленима и клијентима обезбедити коришћење средстава за основну хигијену и 
заштиту (топлу воду и сапун, средства за дезинфекцију руку, заштитне маске и 
рукавице); 
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 По могућности, обезбедити средства за дезинфекцију у свакој просторији. 
 

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

 

 Средства за дезинфекцију која треба користити: алкохол 70%, средство за 
дезинфекцију на бази натриум хипохлорита). 

 

У просторијама Послодавца где је то могуће, а због протока већег броја запослених и 
клијената, увести обавезу мерења телесне температуре, бесконтактним топломером. 
Мерење температуре се врши 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. 
 

 Пожељно је да се храна пакује у појединачне посуде за једнократну употребу 
(оброк кутије), уколико се храна наручује потребно је најавити телефоном доставу 
хране, како би оставили времена особљу да се припреми за њихов долазак. 
Достављач је дужан да приликом доставе хране носи маску и рукавице и храну 
предаје на улазу у објекат.  

 

 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 особа не послуша упозорење треба позвати ”обезбеђење, односно удаљити, 
док зараза не прође. 

 
 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 “коронавирусом” 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 1,5 м, не 
користити исте хемијске оловке. Обавезна је употреба заштитних рукавица и 
заштитне маске. 
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 По могућности, обезбедити средства за дезинфекцију у свакој просторији. 
 

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

 

 Средства за дезинфекцију која треба користити: алкохол 70%, средство за 
дезинфекцију на бази натриум хипохлорита). 

 

У просторијама Послодавца где је то могуће, а због протока већег броја запослених и 
клијената, увести обавезу мерења телесне температуре, бесконтактним топломером. 
Мерење температуре се врши 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. 
 

 Пожељно је да се храна пакује у појединачне посуде за једнократну употребу 
(оброк кутије), уколико се храна наручује потребно је најавити телефоном доставу 
хране, како би оставили времена особљу да се припреми за њихов долазак. 
Достављач је дужан да приликом доставе хране носи маску и рукавице и храну 
предаје на улазу у објекат.  

 

 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 особа не послуша упозорење треба позвати ”обезбеђење, односно удаљити, 
док зараза не прође. 

 
 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 “коронавирусом” 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 1,5 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, редовно сервисирати клима уређаје (уколико је могуће боље је вршити 
природно проветравање а не климу.) 

 

 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 се 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 (1500 °Ц). 

 

 Екстерна лица (посетиоци и сл.) док се налазе у просторијама Послодавца, 
све време морају да 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 у случају сумње да је запослени заражен COVID 19. 
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3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ПОСЛОВНИХ САСТАНАКА 
 

 
 
Приликом одржавања састанака препоручују се следеће мере: 
 

 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 1, 5 м. 

 

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

 

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

 

 Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских 
позива итд. 
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3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ПОСЛОВНИХ САСТАНАКА 
 

 
 
Приликом одржавања састанака препоручују се следеће мере: 
 

 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 1, 5 м. 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИНТЕРНА ХИГИЈЕНА 
 

 
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. 
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 Забрањено је гомилање отпада, посебно хране. 
 

 Канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан. 
 

5. РАДНЕ ПОВРШИНЕ, ОПРЕМА ЗА РАД, ЧАШЕ И ДРУГА ОПРЕМА 
 

 
 

 

 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 или „вендинг“ машине. 
 

 Редовно чишћење и дезинфекција радних површина, квака, прекидача и опреме 
за рад јер се вирус може задржати на њима. 

 

 

6. ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И 
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 
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 Забрањено је гомилање отпада, посебно хране. 
 

 Канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан. 
 

5. РАДНЕ ПОВРШИНЕ, ОПРЕМА ЗА РАД, ЧАШЕ И ДРУГА ОПРЕМА 
 

 
 

 

 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 или „вендинг“ машине. 
 

 Редовно чишћење и дезинфекција радних површина, квака, прекидача и опреме 
за рад јер се вирус може задржати на њима. 

 

 

6. ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И 
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 
 

 
 

 Пре употребе рачунара дезинфиковати тастатуру, миш и подлогу за миш 70% 
алкохолом. 

 

 Након употребе рачунарске опреме поновите исти поступак. 
 

 Мобилни телефон 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. 

 
 
     7. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА АУТОМОБИЛА 
 

 
 

 У аутомобилу увек држати средство за дезинфекцију (најбоље 70% алкохол), 
папирне марамице или убрус. 

 

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

 Пре изласка из аутомобила (по завршетку вожње) поново алкохолом испрскати 
руке, управљач, мењач и кључ од аутомобила. 

 

 Након изласка из аутомобила, испрскати алкохолом аутомобилско седиште. 
 

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

 

 Препорука је да се у аутомобилу превозе највише две особе. 
 

8. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ РАДА СА ПАПИРНИМ ДОКУМЕНТИМА 
 

 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 1, 5 м 
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 Код потписиавања пријема докумената захтевати од лица којем је 
потребно потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 1, 
5 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 рукавице 

и заштитне маске. 
 

 Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за 
потписивање докумената. 
 

 Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за 
манипулацију документацијом, коверат/амбалажу уколико није 
потребна, бацити у канту са осталим отпадом. 
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 Код потписиавања пријема докумената захтевати од лица којем је 
потребно потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 1, 
5 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 рукавице 

и заштитне маске. 
 

 Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за 
потписивање докумената. 
 

 Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за 
манипулацију документацијом, коверат/амбалажу уколико није 
потребна, бацити у канту са осталим отпадом. 

 
9. ПОСТУПАК ПРАЊА РУКУ КОД РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА 

 

 
 
 
 



Број 20, страна број  636                             Службени лист општине Инђија                             Петак 07. август 2020.

 
10. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 

Скидање једнократних рукавица: 

Ухватите једну рукавицу код зглоба и свуците је са руке покрећући унутрашњу страну споља, 

тако да спољашња контаминирана површина остане унутра. Држите скинуту рукавицу у руци 

на коју се још увек налази друга руквица. Увућите два прста слободне руке између зглоба и 

преостале рукавице и на исти начин скините другу рукавицу. 
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10. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 

Скидање једнократних рукавица: 

Ухватите једну рукавицу код зглоба и свуците је са руке покрећући унутрашњу страну споља, 

тако да спољашња контаминирана површина остане унутра. Држите скинуту рукавицу у руци 

на коју се још увек налази друга руквица. Увућите два прста слободне руке између зглоба и 

преостале рукавице и на исти начин скините другу рукавицу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. ЗАШТИТНЕ МАСКЕ 
 

 
 

 Заштитне маске морају да носе сви који остварују блиски контакт са другим 
особама. 

 

 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. 
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12. ХИГИЈЕНА ТОАЛЕТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
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12. ХИГИЈЕНА ТОАЛЕТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ЗАШТИТА ОД ПРЕНОСА ИНФЕКЦИЈЕ ДИРЕКТНИМ КОНТАКТОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
Правилно поступање са искоришћеним средствима за личну заштиту: 

 
 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. 
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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. 
 

 
14. РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ЗАРАЖЕН COVIDОМ-19 
 
Појавом првих симптома потребно је: 
 

 Уколико приметите било који симптом болести да контактирате број 
телефона дома здравља/епидемиолога, 

 

 Консултовати лекара, телефонски или одласком у најближу амбуланту, 
ограничити контакт са здравим особама („самоизолација“) 

 

 Спречити ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и 
кашљања (користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у 
надлактицу). 

 

 Не долазити на посао уколико се јаве типични симптоми као што су 
грозница, кашаљ или потешкоће са дисањем. 

 
 
Ако сумњате да сте заражени вирусом, о томе одмах обавестите: 
 

 Послодавца/непосредног руководиоца, 
 

 Све особе са којима сте комуницирали, 
 

 Лекара/дежурног епидемиолога. 
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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. 
 

 
14. РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ЗАРАЖЕН COVIDОМ-19 
 
Појавом првих симптома потребно је: 
 

 Уколико приметите било који симптом болести да контактирате број 
телефона дома здравља/епидемиолога, 

 

 Консултовати лекара, телефонски или одласком у најближу амбуланту, 
ограничити контакт са здравим особама („самоизолација“) 

 

 Спречити ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и 
кашљања (користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у 
надлактицу). 

 

 Не долазити на посао уколико се јаве типични симптоми као што су 
грозница, кашаљ или потешкоће са дисањем. 

 
 
Ако сумњате да сте заражени вирусом, о томе одмах обавестите: 
 

 Послодавца/непосредног руководиоца, 
 

 Све особе са којима сте комуницирали, 
 

 Лекара/дежурног епидемиолога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступак за безбедно одлагање отпада  
 
Отпад који обухвата искоришћене заштитне маске и рукавице, као и убрусе којима је 
извршено брисање површина, папирне марамице и други отпад за који се оправдано 
предпоставља да би могао да буде контаминиран вирусом, одлагати на следећи начин:  
✓ Одвојити посебну канту за овај отпад која има могућност затварања.  
✓ Канту обложити кесом која има могућност везивања на врху у коју ће се убацивати 
отпад.  
✓ Пре избацивања отпада, кесу одговарајуће везати и избацити је са осталим отпадом. 
 ✓ Приликом манипулисања са отпадом (везивање и изношење отпада) обавезна је 
употреба заштитне маске и рукавица.  
 
Поступак асанације пословног простора/објекта  
Асанација терена садржи организацију санитарно-хигијенских и санитарно-техничких 
мера на терену, у циљу спречавања ширења заразних болести. 
У случају да се укаже сумња или је извесно да је неко од запослених морао да оде у 
самоизолацију, или је у објекат ушао пацијент за ког се сумња да је прекршио 
самоизолацију, а наложена му је, или је неко од запослених у току рада добио симптоме 
који указују на присутво заразне болести COVID – 19, извршиће се следеће мере 
дезинфекције - асанације: 
 ✓ Објекат се одмах затвара. 
 ✓ Позива се специјализована фирма која врши послове дезинфекције. 
 ✓ Дезинфекција се врши у вечерњим сатима и објекат је сутра ујутру спремна за 
отварање. 
 ✓ Приликом дезинфекције запослени из објекта не бораве у простору (обавезно 
напуштају простор). Деловање препарата није дуже од 30 мин., међутим када се третира 
ваздух, може доћи до субјективног непријатног осећаја код присутних особа, можда и 
надражаја код осетљивијих људи и из тог разлога се у објекат улази тек сутрадан). 
 ✓ Средство које се користи за дезинфекцију се распршује по свим површинама у 
простору (радне површине, зидови, подови) а средство се задржава и у ваздуху.  
✓ По отварању објекта, потребно је проветрити простор. 
 ✓ Након дезинфекције, од стране овлашћене фирме издаје се потврда о извршеној 
дезинфекцији. Напомена: исти поступак се примењује и код сумње да је контаминиран 
канацеларијски простор. 
 
 
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. 

 

 Контакт у Дому Здравља Инђија: 022/561-282. 
 

 За грађане са подручја Срема за информације је задужен Завод за јавно здравље 
Сремска Митровица 

 
Телефони:  064/8092911      064/8092938       064/8092930. 
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 Контакт центар – број телефона за све информације 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: 
 
 
✓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 
 
 
 
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. 
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 Контакт центар – број телефона за све информације 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: 
 
 
✓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 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 2. ОПШТА УПУТСТВА  
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ПРИЛОГ – ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
 
Посебне превентивне мере: 
1. Запосленима на дневном нивоу обезбедити коришћењесредстава за основну хигијену и 
заштиту ( топлу воду и сапун, средства за дезинфекцију руку и радних површина, 
заштитне маске и рукавице); 
2. Обезбедити одговарајућа средства за дезинфекцију у радним просторијама; 
3. На зиду поред лавабоа поставити Упутство за правилно прање руку; 
4.За све запослене обезбедити средства и опрему за личну заштиту: заштитне маске 
(платненен и хирушке), по потреби заштитне рукавице; 
5. Средства за дезинфекцију која треба користити: Алкохол 70%, Асепсол 1%, средство за 
дезинфекцију на бази natrium hypochlorite 4,8 г на 100г (састав: мање од 5% избељивача на 
бази хлора, нејонских тензида, сапун, парфем); 
6. На локацијама послодавца, где је то могуће, увести обавезу мерења телесне 
температуре, безконтактним топломером. Мерење температуре се врши на улазу у објекте 
од стране радника задужених за ове послове; 
7. запосленима се даје препорука да донесе готову храну у произвођачкој амбачажи, или 
суву храну припремљену код куће; 
8. У циљу превенције ширења вируса, запослениа у складу са могућностима и природом 
посла, обезбедити рад од куће; 
9. У циљу превенције ширења вируса, свести боравак на терену на минимум, као и 
кретања, осим у посебним ситуацијама(уз адекватну расподелу  
дезинфекционихсредстава, маски и рукавица ради личне заштите од заразне болести); 
10. Запослени који обављају рад на терену увек морају користити заштитна средства и по 
могућству одржавати дистанцу од других лица најмање 1,5м ; 
11. Идентификовати ризичне категорије међу запосленим (старији од 65 година, запослени 
са хроничним обољењима, мајке деце до 12 година уколико други родитељ има радну 
обавезу) и у складу са препорукама запосленима омогућити рад од куће; 
12. Пратити информације и препоруке путем доступних, званичних извора информисања; 
13. 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; 
14. Ако особа не послуша упозорење треба позвати „обезбеђење/полицију“ (ако је 
присутно обезбеђење, а ако не, онда полицију, уз услов да су опремљени заштитним  
маскама и рукавицама); 
15. Уколико се у пословним просторијама задеси особа ( запослени/пословни 
партнер/посетилац) којој се стање налик нпрехлади или грипу нагло погорша, потребно ју 
је на безбедан начин изоловати и позвати хитну медицински службу; 
16. У случају да дође до сумње да је запослени инфициран „корона вирусом“ и буде 
упућен у „самоизолацију“ (својевољно или по предлогу лекара), потребно је да обезбеди 
медицинску потврду (лекарско уверење) да је по овом основу одсуствовао.  
17) Свести на минимум све активности екстерних добављача услуга (сервисери, 
одржавање, испитивања опреме и инсталација, ревизија и сл.), односно боравак и доказак 
екстерних лица у пословних простор без преке потребе; 
18) Обуставити организовање лекарсних прегледа запослених (преглед вида, рад ноћу и 
сл.), интерних и екстерних обука и тренинга где се сакупља више лица истовремено у 
директном контакту; 
19) Запослени који у току рада раде са другим лицима, долазе у контакт са другим лицима 
(на терену, шалтеру и сл.), морају увек користити заштитне маске, уз стално одржавае 
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минималне дистанце од 1,5 метара. Избегавати контакте са лицима која исказују симптоме 
инфекције (кашаљ, кијање и сл.); 
20) уколико је потребно извршити оверу екстерних документа (потписивање и сл.), то 
обављати тако да се увек одржава минимална дистанца између лица од 1,5 метарам не 
користити исте оловке. Обавезна је употреба заштитне маске. У затвореној просторији не 
би требало да борави истовремено више од 4-5 особа.  
21)Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где је то 
могуће; 
22)У току рада не носити наките, сатове и наруквице јер то повећава ризик од преноса 
инфекција и отежава правилно и безбедно прање руку; 
23) У току рада обавезно је везивање косе; 
24) За време рада, руке прати што чешће, сапуном, миминум 20 секунди у складу са 
упутством; 
25)Користити 70% алкохол за дезинфекцију;  
26)Поставити отираче на улазу и пословни простор (на локацијама где је то могуће) 
натопљене дезинфекционим средством (раствор Натријум хипохлората); 
27)Редовно дезинфиковати кваке улазних врата; 
28)Лица задужена за одржавање хигијене простора(агенције, запослени и сл.) активно 
укључити у спровођење безбедносно-хигијенских мера (повећати број радних сати или 
увести додатне термине). Лица која обављају послове морају бити опремљена заштитним 
рукавицама, маскама, радном одећом (мантил и сл.): 
29)Личну одећу држати одвојени од службене/заштитне одеће и опреме; 
30)Након санитације просторија потребно је добро их проветрити; 
31)Мере санитације радних и помоћних просторија примењивати пре почетка рад, у 
прекидима рада, а у току рада (препоручљиво на свака 2 сата) и на крају радне смене; 
32)У циљу подизања нивоа хигијене, службену одећу користити само један дан и на крају 
рада је одмах опрати под високом температуром и наког тога је просушити пеглањем; 
33) Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте на крају 
рада је могуће опрати на највишој температури прања (95 степени) и након тога 
просушити пеглањем; 
34)Екстерна лица (посетиоци, клијенти и сл), док се налазе у пословном простору, морају 
све време да носе заштитну опрему; 
35) За све случајеве који се појаве у току рада, а индикују зараженост вирусом, одмах се 
јавити непосредном руководиоцу и поступати по општем упутству; 
36)Радне смене организовати, уколико је могуће, тако да се запослени из смена не 
преклапају. 
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минималне дистанце од 1,5 метара. Избегавати контакте са лицима која исказују симптоме 
инфекције (кашаљ, кијање и сл.); 
20) уколико је потребно извршити оверу екстерних документа (потписивање и сл.), то 
обављати тако да се увек одржава минимална дистанца између лица од 1,5 метарам не 
користити исте оловке. Обавезна је употреба заштитне маске. У затвореној просторији не 
би требало да борави истовремено више од 4-5 особа.  
21)Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где је то 
могуће; 
22)У току рада не носити наките, сатове и наруквице јер то повећава ризик од преноса 
инфекција и отежава правилно и безбедно прање руку; 
23) У току рада обавезно је везивање косе; 
24) За време рада, руке прати што чешће, сапуном, миминум 20 секунди у складу са 
упутством; 
25)Користити 70% алкохол за дезинфекцију;  
26)Поставити отираче на улазу и пословни простор (на локацијама где је то могуће) 
натопљене дезинфекционим средством (раствор Натријум хипохлората); 
27)Редовно дезинфиковати кваке улазних врата; 
28)Лица задужена за одржавање хигијене простора(агенције, запослени и сл.) активно 
укључити у спровођење безбедносно-хигијенских мера (повећати број радних сати или 
увести додатне термине). Лица која обављају послове морају бити опремљена заштитним 
рукавицама, маскама, радном одећом (мантил и сл.): 
29)Личну одећу држати одвојени од службене/заштитне одеће и опреме; 
30)Након санитације просторија потребно је добро их проветрити; 
31)Мере санитације радних и помоћних просторија примењивати пре почетка рад, у 
прекидима рада, а у току рада (препоручљиво на свака 2 сата) и на крају радне смене; 
32)У циљу подизања нивоа хигијене, службену одећу користити само један дан и на крају 
рада је одмах опрати под високом температуром и наког тога је просушити пеглањем; 
33) Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте на крају 
рада је могуће опрати на највишој температури прања (95 степени) и након тога 
просушити пеглањем; 
34)Екстерна лица (посетиоци, клијенти и сл), док се налазе у пословном простору, морају 
све време да носе заштитну опрему; 
35) За све случајеве који се појаве у току рада, а индикују зараженост вирусом, одмах се 
јавити непосредном руководиоцу и поступати по општем упутству; 
36)Радне смене организовати, уколико је могуће, тако да се запослени из смена не 
преклапају. 
 

 
 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ УПОЗНАТИ СА ПЛАНОМ ПРИМЕНЕ 
МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ 
БОЛЕСТИ 
 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ УПОЗНАТИ СА ПЛАНОМ 
ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 
Р.БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО ПОТПИС 
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ЕВИДЕНЦИЈА У ВЕЗИ ДНЕВНОГ ЧИШЋЕЊА, ПРАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 
РАДНИХ И САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ДНЕВНОГ ЧИШЋЕЊА, ПРАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ РАДНИХ  И 
САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА 

ВРЕМЕ Просторија која 
је очишћења 

Просторија која је 
дезинфикована 

Потпис особа задужених за 
чишћење, прање и дезинфекцију 
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ЕВИДЕНЦИЈА У ВЕЗИ ДНЕВНОГ ЧИШЋЕЊА, ПРАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 
РАДНИХ И САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ДНЕВНОГ ЧИШЋЕЊА, ПРАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ РАДНИХ  И 
САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА 

ВРЕМЕ Просторија која 
је очишћења 

Просторија која је 
дезинфикована 

Потпис особа задужених за 
чишћење, прање и дезинфекцију 
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