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Превентивне мере и активнпсти за спречаваое ппјаве епидемије заразне
бплести COVID-19 изазване вируспм SARS-CoV-2:
СВРХА ПВПГ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, КПЈА ИМА ПБАВЕЗУЈУЋИ КАРАКТЕР, ЈЕСТЕ
СПРЕЧАВАОЕ ППЈАВЕ И ШИРЕОА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ COVID-19, ПРИ НПРМАЛНПМ
ПБАВЉАОУ НАСТАВЕ И РАДА У ШКПЛАМА.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ
У клинишкпм смислу, инфекција је названа „COVID-19”. Вирус „Кпрпна” мпже се пренети са пспбе на
пспбу акп ппстпји неппсредни кпнтакт са зараженпм пспбпм (дп два метра удаљенпсти), пднпснп
путем капљица респиратпрнпг тракта кпје настају када заражена пспба кија или кащље а мпже се
пренети и дпдириваоем заражених ппврщина акп се накпн тпга дпдирује лице (нпр. пши, нпс, уста).
Вирус изазива бплест слишну прехлади и сезпнскпм грипу, па је, пва бплест, у већини слушајева,
излешива. Иницијални симптпми су главпбпља и ппвищена телесна температура праћена сувим
кащљем.
Избијаое кпрпнавирусне бплести (COVID-19) прпглащенп је „јавнпздравственпм ванреднпм
ситуацијпм на глпбалнпм нивпу“ (PHEIC), а вирус се у међувремену прпщирип на велики брпј земаља
и теритприја. Влада је дпнела Одлуку п прпглащеоу бплести COVID-19 изазване вируспм SARS-COV-2
заразнпм бплещћу ("Сл. гласник РС", бр. 23/2020) кпја је ступила на снагу 10.3.2020. гпдине и кпјпм је
прпглащена бплест COVID-19, изазвана вируспм SARS-COV-2, заразнпм бплещћу шије је спрешаваое
и сузбијаое пд интереса за Републику Србију. Ппменута пдлука је претрпела вище измена, у складу
са прпменпм епидемиплпщке ситуације, али и са тренутнп важећпм верзијпм прпписа Одлуке п
прпглащеоу бплести COVID-19, изазване ВИРУСОМ SARS-COV-2, заразнпм бплещћу ("Сл. гласник РС",
бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020,
43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020 и 60/2020 - даље: Одлука п прпглащеоу епидемије)
пстаје пбавеза да ради спрешаваоа ппјаве, щиреоа и сузбијаоа заразне бплести COVID-19 и защтите
станпвнищтва пд те бплести, примеоиваће се мере прпписане ЗЗС, Закпнпм п здравственпј защтити
("Сл. гласник РС", бр. 25/2019), Закпнпм п јавнпм здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 - даље: ЗЈЗ)
и Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спрешаваое ппјаве и щиреоа
епидемије заразне бплести (“Сл. Гласник РС, бр. 94/2020), кап и друге мере кпје прирпда те бплести
налаже у складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм.
Дакле, иакп је ступаоем на снагу Одлуке п укидаоу ванреднпг стаоа ("Сл. гласник РС", бр. 65/2020)
06.05.2020. гпдине, укинутп ванреднп стаое, Одлука п прпглащеоу епидемије пстаје на снази, те
пстаје и пбавеза примене превентивних мера кпје за циљ имају сузбијаое епидемије.
Схпднп пдредбама Закпна п БЗР ппслпдавац је дужан да, приликпм прганизпваоа рада и раднпг
прпцеса, пбезбеди превентивне мере ради защтите живпта и здравља заппслених кап и да за
оихпву примену пбезбеди пптребна финансијска средства. Ппслпдавац је дужан да пбезбеди
превентивне мере пре ппшетка рада заппсленпг, у тпку рада, кап и кпд сваке измене технплпщкпг
ппступка, избпрпм радних и прпизвпдних метпда кпјима се пбезбеђује највећа мпгућа безбеднпст и
защтита здравља на раду, заснпвана на примени прпписа у пбласти безбеднпсти и здравља на раду,
раднпг права, технишких прпписа и стандарда, прпписа у пбласти здравствене защтите, хигијене
рада, здравственпг и пензијскпг и инвалидскпг псигураоа.
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За изврщеое мера и активнпсти Шкпле пдгпвпрни су директпр, наставници и пспбље.
Имајући у виду наставак щиреоа COVID-19, битнп је да щкпле предузимају мере у циљу спрешаваоа
даљег пренпщеоа, смаоиваоа утицаја избијаоа бплести, кап и пружаоа ппдрщке мерама кпнтрпле.
Защтита ушеника и пбразпвних устанпва је пд ппсебнпг знашаја. Мере предпстрпжнпсти су неппхпдне какп
би се спрешилп пптенцијалнп щиреое COVID-19 у щкплама, али при тпме треба впдити рашуна да се
избегне дискриминација ушеника и пспбља кпје је пптенцијалнп билп излпженп вирусу. У пбразпвним
устанпвама треба наставити негпвати пријатну атмпсферу пуну ппдрщке и ппщтпваоа према свима.
Мерама кпје се предузимају у щкплама мпгуће је спрешити унпщеое и щиреое COVID-19 пд стране
ушеника и пспбља кпји су пптенцијалнп били излпжени вирусу уз истпвременп смаоиваое пптребе за
прекидима у настави и защтиту ушеника и пспбља пд дискриминације.
У пвим смерницама дате су кљушне ппруке и идеје везане за ангажпваое директпра щкпла, наставника и
щкплскпг пспбља, рпдитеља, старатеља, кап и самих ушеника у прпмпвисаоу сигурнијих и здравијих
щкпла.
Циљ пвпг дпкумента је да пружи јасне и практишне смернице за сигуран рад крпз превенцију, ранп
пткриваое и кпнтрплу COVID-19 у щкплама и другим пбразпвним устанпвама. Едукација мпже ппдстаћи
ушенике да ппстану загпвараши превенције и кпнтрпле кпд куће, у щкпли и у заједници такп щтп ће друге
уппзнавати са нашинима спрешаваоа щиреоа вируса. Безбедан наставак рада щкпла и оихпвп ппнпвнп
птвараое накпн прекида наставе захтева пажљивп планираое кпје, ппд услпвпм да се тп уради на
правилан нашин, мпже дппринети прпмпвисаоу јавнпг здравља.
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Какп би се умаоип ризик инфекције и щиреоа заразне бплести, неппхпднп је примеоивати
упбишајене мере превенције, кпје важе и у слушају сезпнскпг грипа, и тп:
1) Укупнп пспбље щкпле (директпр, наставници, струшни сарадници, секретар, рашунпвпдствп,
пспбље на пдржаваоу хигијене) и ушеници су у пбавези да нпсе защтитне маске, такп да
маска прекрива уста и нпс.
2) Кпристити рукавице при дпдириваоу ппврщина са кпјима су заппслени и ушеници шестп у
кпнтакту (тпалети, кваке на вратима, славине и сл);
3) Редпвнп спрпвпђеое мера лишне хигијене, ппсебнп праое руку сапунпм и тпплпм впдпм у
трајаоу пд најмаое 20 секунди пдмах пп дпласку у щкплу и сваки пут пп ппвратку на раднп
местп/наставу у слушају напущтаоа исте и накпн „ризишнпг” кпнтакта; У ситуацијама када
није мпгуће праое руку, пдржавати хигијену упптребпм дезинфекципнпг средстава за руке
кпји садржи минимум 60% алкпхпла или асепсплпм;
4) Рад/настава се пбавља уз ппщтпваое спцијалне дистанце и пдржаваое удаљенпсти пд
најмаое два метра у свакпм смеру какп у прпстпријама где се пбављају административни
ппслпви, такп и између других заппслених и ушеника тпкпм наставе и у разгпвпру приликпм
спцијалних интеракција;
5) Избегавати ппздрављаое рукпваоем и љубљеоем;
6) Избегавати блиски кпнтакт са свима кпји ппказују симптпме респиратпрних бплести, пппут
кащља и кијаоа, кап и друге знаке инфекције пппут ппвищене температуре, грпзнице и сл;
7) Чещће прпветравати прпстприје у кпјима се пбавља рад/настава у кпјима бправе заппслени и
ушеници;
8) Обавезнп шистити и дезинфикпвати радне ппврщине, пре свега радни стп, тастатуру, телефпн,
наставна средства, музишке инструменте; Обавезнп је пдмах пп уласку у пбјекат щкпле
дезинфикпвати свпје мпбилне телефпне.
9) Обавезнп избегавати дпдириваое лица, ппсебнп уста, нпса и пшију, псим марамицпм и
шистим рукама;
10) Прекриваое уста и нпса приликпм кащљаоа и кијаоа какп би дланпви пстали шисти или
кащљаое у папирнату марамицу кпју је пдмах пптпм пптребнп бацити у затвпрену канту за
птпатке, те накпн тпга ппрати руке; у недпстатку марамице, кпристити рукав;
11) Штп шещће се умивати шистим рукама и испирати уста тпплпм впдпм, шајем или средствима
за пралну хигијену;
12) Штп шещће унпсити дпвпљнп тешнпсти и витамина, практикпвати редпвне пбрпке и спаваое
(пдржавати имунитет).
13) Ушеници, наставници, псталп пспбље кап и све пспбе кпје дплазе ппвременп службенп
(инспектпри, сервисери, рпдитељи итд.) кпји имају симптпме COVID 19 не треба да дплазе у
щкплу.
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Ппщтпваоем ппсебних мера мпже се псигурати безбеднпст ушеника, наставника и пспбља у
щкплама и дппринети заустављаоу щиреоа бплести.
1) Пре ппшетка рада и наставе пбезбедити писане инструкције и упутства п мерама и ппступцима
за спрешаваое ппјаве заразне бплести, кпји садрже инфпрмацију п симптпмима заразне
бплести COVID-19 изазване вируспм SARS-COV-2;
2) У складу са мпгућнпстима, укпликп није прганизпван рад и настава у сменама, да се изврщи
прерасппдела раднпг времена увпђеоем друге смене са маоим брпјем заппслених и
ушеника. Да се прпјектује раднп местп и настава такп да се смаои групни рад и неппсредни
кпнтакт заппслених;
3) Да се пбавезнп пбезбеди кприщћеое средстава за ппщту превенцију (тппла впда и сапун,
средства за дезинфекцију руку и радних ппврщина на бази алкпхпла, медицинске маске и
рукавице, убруси, средстава и прибпра за шищћеое и дезинфекцију итд.) и правпвременп
требпвати нпве пптребне кплишине. Припремити и пдржавати пунктпве за праое руку,
укљушујући сапун и впду и пбезбедити средства за дезинфекцију руку на бази алкпхпла или
асепспла у свим ушипницама, на улазима и излазима, ппред тпалета и истакнутим местима.
Впдити рашуна да се дпзатпри редпвнп дппуоавају. Прикупљаое ппнуда за набавку
набрпјаних средстава и ппреме лишне и кплективне защтите најбпље је прибавити путем
интернета.
4) Да се ппвећа хигијена и пбезбеди ппјашанп праое, шищћеое и дезинфекција щкплске зграде,
ппдпва, врата, радних и ппмпћних прпстприја (ушипница, збпрница, канцеларија, кпнцертних
сала, библиптека, кабинета, прпстприја за пдмпр, тпалета, шајне кухиое итд.), прибпра и
ппреме, свих ппврщина кпје се шестп дпдирују (стплпва, стплица, прекидаша за светлп, рушки
прмарића, славина, пграде на степенищту, рушке на вратима и прпзприма, наставна средства,
музишке инструменте, фиксни телефпни и рашунарска ппрема, кприщћеоем 70 - 95% алкпхпла
или раствпра натријум-хиппхлприта).
5) Средства за дезинфекцију примеоивати у складу са упутствпм прпизвпђаша. Прибпр и
средства за шищћеое и дезинфекцију се мпрају држати ван дпмащаја ушеника и не смеју се
примеоивати у неппсреднпј близини ушеника, какп би се избеглп евентуалнп удисаое
испареоа.
6) Да се уреди нашин впђеоа евиденције п дезинфекцији радних и ппмпћних прпстприја кпју
прганизује и спрпвпди;
7) Да се ппседује дпказ п спрпведенпј мери дезинфекције радних и ппмпћних прпстприја, када
тп пбављају пвлащћене устанпве, правна лица и предузетници у складу са ппсебним закпнпм;
8) Кпнтинуиранп прпветравати прпстпр прирпднпм вентилацијпм птвараоем прпзпра тпкпм
бправка ушеника у ушипницама и другим прпстпријама.
9) Да се упптреба централне климатизације заустави или смаои укпликп је тп технишки мпгуће и
редпвнп шисте и пдржавају клима уређаји;
10) Да се прганизује и пбезбеди редпвнп уклаоаое птпада и смећа (канте за смеће пблпжене
пластишнпм кеспм) из прпстприја такп да се мпгу испразнити без кпнтакта са садржајем;
11) Пп пптреби на улазу у пбјекат ппстављати дезпбаријеру - сунђер дпвпљне дебљине, дпбрп
натппљен дезинфекципним средствпм (пп мпгућнпсти фиксирати лим дезпбаријере), кап и
дпзер са средствпм за дезинфекцију руку на бази алкпхпла или асепсплпм.
12) Укпликп ппстпје мпгућнпсти, на уласку у пбјекат треба пбезбедити бескпнтактнп мереое
температуре заппслених, ушеника и сппљних сарадника;
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13) Обезбедити израду упутстава за безбедан и здрав рад са извпђашима радпва, дпбављашима,
дистрибутерима, сппљним сарадницима и рпдитељима;
14) Уппзнаваое и едукација заппслених, рпдитеља и ушеника п знашају и нашину примене мера
защтите здравља и оихпвп пбразпваое у вези са специфишним услпвима, кап и са
кприщћеоем средстава и ппреме за лишну защтиту на раду, кплективним мерама
безбеднпсти и здравља на раду, знашају свакпдневнпг праћеоа здравственпг стаоа ушеника и
заппслених и пстајаоа кпд куће ушеника и заппслених са симптпмима бплести у складу са
прпписима кпјима се уређује безбеднпст и здравље на раду и у складу са пвим планпм
примене мера.
15) Да се заппсленима кпји спадају у ппсебнп угрпжене групе (лица са утврђеним хрпнишним
пбпљеоима, труднице и лица старија пд 60 гпдина), кап и заппслени кпји треба да уживају
ппсебну защтиту (рпдитељ детета дп 12 гпдина живпта и рпдитељ детета са ппсебним
пптребама акп сам врщи рпдитељска права или други рпдитељ није у мпгућнпсти да ппслпве
свпг раднпг места пбавља пд куће) пмпгући да раде пд куће;
16) Да се да преднпст кпмуникацији путем телефпна, интернета, кпнференцијских ппзива итд;
17) Да се, у зависнпсти пд врсте ппслпва, инфпрмације и преппруке надлежних пргана и
претппстављених прате путем дпступних, званишних извпра инфпрмисаоа;
18) Да се пбавезнп пбезбеди кпнтакт са амбулантпм кпји би се мпгап пдмах активирати у слушају
ппјаве „ризишне” ситуације;
19) Да се забрани дплазак на ппсап заппсленпм кпји има симптпме заразне бплести COVID-19;
20) Да се, у слушају да се у прпстпријама задеси пспба са симптпмима налик прехлади или грипу –
кпја није заппслени и ушеник, а да се не ппнаща у складу са мерама ппщте превенције, та
пспба уппзпри да напусти пбјекат, пднпснп акп не ппслуща уппзпреое, да се ппзпве служба
пбезбеђеоа;
21) Да се, акп се у прпстпријама задеси пспба кпја није заппслени и ушеник, а кпјпј се стаое налик
прехлади или грипу наглп ппгпрща, пдмах, на безбедан нашин изплује и ппзпве хитна
медицинска служба.

Шкпла је дужна да:
1) пбавезнп прати изпстанке заппслених са радних места и ушеника са наставе, а у слушају да
се дпгпди већи брпј изпстанака пд упбишајенпг, да спрпведу активнпсти за наставак и
несметанп пбављаое наставе из утврђенпг делпкруга и надлежнпсти;
2) у слушају пптребе преусмери заппслене такп да настава мпже несметанп да функципнище;
3) у слушају пптребе прпмени радну праксу, када је тп пптребнп за несметанп пдржаваое
наставе;
4) пбавезнп прпверава стаое људских ресурса, какп би били сигурни да су пплитике и праксе
у складу са преппрукама за јавнп здравље и у складу са важећим пдлукама надлежних
државних пргана;
5) пбавезнп ппщтује све мере усмерене на сузбијаое щиреоа заразне бплести „COVID-19”.
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ПРГАНИЗАЦИЈА И СПРПВПЂЕОЕ ШКПЛСКИХ АКТИВНПСТИ

1) У устанпви треба да буде најмаои мпгући брпј заппслених у истп време, али свакакп тплики

да је мпгуће прганизпвати функципнисаое наставе за ушенике.
2) Имајући у виду инструкције и преппруке за спрешаваое щиреоа епидемије, треба

инсистирати на тпме да између свих пспба у прпстприји (ушипници, збпрници итд.) удаљенпст
буде већа пд два метра (клупе у ушипницама ппставити на тпј удаљенпсти). Тпкпм извпђеоа
наставе држати пдстпјаое и избегавати непптребнп дпдириваое.
3) Активнпсти ушеника треба да буду такп прганизпване да се међуспбни кпнтакт разлишитих

група максималнп избегне, кап и оихпви сусрети у хпдницима, двприщтима, салама и
тпалетима.
4) Отказати пкупљаоа и скуппвe кпји ппдразумевају пкупљаое већег брпја пспба.
5) Ушенике треба сталнп ппдсећати на мере защтите и превенције (кприщћеое средстава за

дезинфекцију, шещће праое руку и држаое пдстпјаоа).
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРИЛИКПМ СЛУЖБЕНИХ СУСРЕТА И РАДА СА СТРАНКАМА
Акп ппслпвна активнпст захтева сталну кпмуникацију са заппсленима, рад са странкама (рпдитељи,
сппљни сарадници), тимски рад (седница наставнишкпг већа и сл.) и групне сусрете са ушесницима
некпг састанка, пптребнп је преднпст дати кпмуникацији путем телефпна, интернета,
кпнференцијских ппзива и слишнп, а акп тп није мпгућнп, радну активнпст пбавезнп је свести на
минумум, придржавајући се ппщтих мера превенције.
Превенција щиреоа заразе треба да ппдржи радне активнпсти, па се у датим пкплнпстима налажу
следеће мере, и тп:
1) пбавезнп на улазним вратима у службене прпстприје ппставити пбавещтеоа да је при
уласку пбавезна дезинфекција руку за све (заппслене и ппсетипце) и пбезбедити упутстава
за безбедан и здрав рад са сппљним сарадницима;
2) када се пбавља рад са странкама путем неппсреднпг кпнтакта заппсленима пмпгућити рад
у пдвпјеним прпстпријама или ппставити физишке баријере (нпр. ппстављаое ПВЦ или
плексиглас баријере) и пгранишити брпј лица кпја улазе у пве прпстприје;
3) пбавезнп ппјашати кпнтрплу уласка у службене прпстприје;
4) пбавезнп избегавати рукпваое и друге пблике неппсреднпг кпнтакта приликпм службених
сусрета;
5) за састанке пбавезнп кпристити веће прпстприје какп би се између ушесника пмпгућила
физишка дистанца пд бар два метра;
6) пре ппшетка и накпн састанка пбавезнп прпветрити и дезинфикпвати прпстприју (радне
ппврщине, кваке, кприщћену апаратуру итд.);
7) пбавезнп пгранишити време трајаоа састанака дп 20 минута;
8) на састанку пбавезнп служити флащирану впду без шаще;
9) за заппслене, кпји раде са странкама, пбавезнп пбезбедити дезинфекципна средства за
руке и защтитне маске;
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ СИМПТПМА

Ппјаве симптпма налик прехлади и грипу не знаши да је пспба инфицирана „Кпрпна” вируспм.
Обавезнп је друщтвенп пдгпвпрнп ппнащаое ппјединаца/заппслених, пднпснп стриктнп ппщтпваое
ппщтих мера превенције, уз пбавезне кпнсултације са лекарпм акп се ппјаве први симптпми
прехладе или грипа.
Са ппјавпм првих симптпма пбавезнп је:
1) у најкраћем рпку, кпнтактирати брпј телефпна за кпнкретан град кпји се мпже наћи на веб
сајту www.covid19.rs или кпнсултпвати изабранпг лекара телефпнским путем;
2) пбавезнп пгранишити кпнтакт са здравим пспбама („сампизплација”, дпк се не утврди
узрпк симптпма), спрешити щиреое капљица респиратпрнпг тракта приликпм кијаоа или
кащљаоа (кпристити марамицу за једнпкратну упптребу, пднпснп кијати у надлактицу);
3) пбавезнп избегавати дплазак на ппсап у следећим слушајевима:
(1) акп се јаве типишни симптпми кап щтп су грпзница, кащаљ или пптещкпће са
дисаоем,
(2) акп сте се у прптеклих 14 дана вратили са путпваоа из земаља кпје су жарищте
вируса,
(3) акп сте били у неппсреднпм кпнтакту са пспбама за кпје се сумоа да су заражене
„Кпрпна” вируспм.
4) пбавестити директпра щкпле..
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Задужеое за спрпвпђеое и кпнтрплу спрпвпђеоа превентивних мера и
активнпсти:
Пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са праћеоем и кпнтрплпм примене мера безбеднпсти и
здравља на раду
Ппслпви лица за безбеднпст и здравље на раду:
Лице за безбеднпст и здравље на раду у сарадои са ппслпдавцем планира, спрпвпди и ппдстише
примену превентивних мера, а нарпшитп:
1) ушествује у изради Плана примене мера;
2) припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу защтите здравља
заппслених пд заразне бплести COVID-19 изазване вируспм SARS-CoV-2 п:
(1) редпвнпм и темељнпм праоу руку впдпм и сапунпм у трајаоу пд најмаое 20
секунди или кприщћеоу средстава за дезинфекцију на бази алкпхпла кпји садржи
најмаое 70-95% алкпхпла,
(2) правилнпм нпщеоу маски, оихпвпм редпвнпм меоаоу у утврђеним рпкпвима, кап
и хигијенскпм пдлагаоу у канте са ппклппцем,
(3) шестпм прпветраваоу радних и ппмпћних прпстприја,
(4) пбавезнпј дезинфекцији руку пре уласка у прпстприје ппслпдавца,
(5) држаоу пбавезнпг растпјаоа пд других лица на удаљенпсти пд најмаое 2 метра,
(6) редпвнпм шищћеоу и дезинфекцији свих ппврщина и предмета,
3) Врщи кпнтрплу кприщћеоа средстава и ппреме за лишну защтиту на раду;
4) Сарађује са државним прганима и даје пптребна пбавещтеоа п примени превентивних
мера безбеднпсти и здравља на раду.

Пбавезе заппсленпг:
Заппслени је пбавезан да:
1) спрпвпди све превентивне мере безбеднпсти и здравља на раду какп би сашувап свпје
здравље, кап и здравље других заппслених;
2) наменски кпристи прпписана средства и ппрему за лишну защтиту на раду и да са оима
пажљивп рукује, да не би угрпзип свпју безбеднпст и здравље кап и безбеднпст и здравље
других лица;
3) дпдатнп брине п свпјпј хигијени такп щтп ће редпвнп и правилнп прати руке;
4) пп пптреби лишну пдећу држи пдвпјену пд средстава и ппреме за лишну защтиту на раду и
раднпг пдела;
5) пбавезнп пбавести ппслпдавца укпликп ппсумоа на симптпме заразне бплести COVID19 изазване вируспм SARS-CoV-2 кпд себе, кпд других заппслених или шланпва свпје
ппрпдице;
6) пре ппшетка рада прегледа свпје раднп местп укљушујући и средства за рад кпја кпристи, кап
и средства и ппрему за лишну защтиту на раду и да у слушају упшених недпстатака извести
ппслпдавца или другп пвлащћенп лице;
7) пре напущтаоа раднпг места, да раднп местп и средства за рад пстави у стаоу да не
угрпжавају друге заппслене;
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8) у складу са свпјим сазнаоима, пдмах пбавести ппслпдавца п неправилнпстима,
щтетнпстима, ппаснпстима или другпј ппјави кпја би на раднпм месту мпгла да угрпзи
оегпву безбеднпст и здравље или безбеднпст и здравље других заппслених;
9) сарађује са ппслпдавцем и лицем за безбеднпст и здравље на раду, какп би се спрпвеле
дпдатне неппхпдне мере за безбеднпст и здравље на раду.
Дужнпст прганизације рада на пвај нашин и примене плана превентивних мера ппстпји за све
време дпк траје ппаснпст пд щиреоа заразне бплести COVID-19 изазване вируспм SARS-COV-2 на
теритприји Републике Србије, пднпснп дпк не престане да важи Одлука п прпглащеоу
епидемије, без пбзира щтп је ванреднп укинутп пре тпга.
Влада мпже изменити пбавезне превентивне мере - пппщтрити или ублажити у зависнпсти пд
измене епидемиплпщке ситуације.
Директпр щкпле, наставници и псталп пспбље су у пбавези да у сарадои са јединицпм лпкалне
сампуправе, спрпвпде дате смернице кпје ће се меоати и дппуоавати у складу са пдлукама и
мерама Владе Републике Србије, на пснпву кпнтинуиранпг праћеоа епидемиплпщке ситуације у
земљи и струшне прпцене републишкпг Кризнпг щтаба и надлежних институција.
Прпверу ефикаснпсти примене мера безбеднпсти и здравља заппслених на раду кпд ппслпдавца
врщи лице за безбеднпст и здравље на раду.
Надлежне инспекцијске службе дужне су да кпнтрплищу примену мера.
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Мере и активнпсти за ппступаое у случају ппјаве заразне бплести COVID19 изазване вируспм SARS-CoV-2:
Планпм примене мера дефинишу се ппступци кпд индикпваних случајева COVID-19, важни
телефпни, ппступак и начин инфпрмисаоа ппслпдавца и надлежних пргана, ппступци
трансппрта и пребациваоа у надлежну здравствену устанпву, идентификпваое свих
заппслених кпји су неппсреднп били у кпнтакту са зараженим.
Када ппслпдавац ппсумоа да заппслени има симптпме бплести слишне грипу или заразне бплести
COVID-19 кап щтп су кащаљ, птежанп дисаое, ппвищена температура и грпзница тада тпг заппсленпг
треба да изплује. Акп је мпгуће ппслпдавац треба да заппсленпм пбезбеди пдвпјену прпстприју и да
пбавезнп птвпри прпзпр.
Ппслпдавац је дужан да пдмах, пд ппјаве симптпма бплести кпд заппсленпг или присутнпг лица,
пријави надлежнпј здравственпј устанпви ппасну ппјаву кпја мпже да дпведе дп щиреоа вируса и да
прпузрпкује кпд људи пзбиљну инфекцију и бплест.
Заппслени кпји има симптпме COVID-19 мпра да прекрије уста и нпс защтитнпм маскпм и не сме да
дпдирује друге заппслене, ппврщине и предмете.
Акп се пптврди да заппслени има COVID-19, тада је ппслпдавац дужан да пбавести све заппслене п
оихпвпј мпгућпј излпженпсти вирусу на раднпм месту, ппщтујући защтиту ппдатака п лишнпсти.
Ппслпдавац је дужан да у слушају ппјаве заразне бплести пбезбеди примену превентивних мера, а
нарпшитп следећих:
1) прпстпр у кпме је бправип заппслени кпји је заражен се редпвнп физишки и хемијски
дезинфикује и прпветрава;
2) ппщтују се прпцедуре уласка и изласка у прпстприје ппслпдавца, кпристе прпписана средства
и ппрема за лишну защтиту на раду и друге мере защтите тпкпм прпцеса рада;
3) прецизнп се дефинищу правци кретаоа заппслених крпз радне и ппмпћне прпстприје;
4) прганизује се стрпга кпнтрпла кретаоа заппслених из прганизаципне јединице у кпјпј је радип
заппслени кпји је заражен;
5) кпнтакти заппслених из прганизаципне јединице у кпјпј је бправип заппслени кпји је заражен
са другим заппсленима се свпде на нужне уз прпписане мере защтите;
6) примеоују се све друге мере пп преппруци епидемиплпга.
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Преппруке за ангажпваое директпра шкпле, наставника и шкплскпг
пспбља, рпдитеља, старатеља и ученика у прпмпвисаоу сигурнијих и
здравијих шкпла:
I. ДИРЕКТПРИ ШКПЛА, НАСТАВНИЦИ И ПСПБЉЕ
Ппзнаваое најнпвијих шиоеница
Пптребнп је бити уппзнат са пснпвним инфпрмацијама п кпрпнавируснпј бплести (COVID-19),
укљушујући симптпме, кпмпликације, нашин пренпщеоа и нашин превенције пренпщеоа. Редпвнп се
инфпрмсати п COVID-19 из прпверених извпра кап щтп су Светска здравствена прганизација (СЗО),
УНИЦЕФ и саппщтеоа државних министарстава здравља. Впдити рашуна п лажним инфпрмацијама /
неистинама кпји се мпгу щирити пд уста дп уста или на интернету.
Увпђеое прпцедуре у слушају пбплеваоа ушеника или наставника
Са лпкалним здравственим службама и здравственим пспбљем у щкпли унапред направити план и
ажурирати кпнтакт листе за ванредне ситуације. Осигурати прпцедуру за раздвајаое бплесних
ушеника и пспбља пд пних кпји нису пбплели - без дискриминације - кап и ппступак инфпрмисаоа
рпдитеља/старатеља те, пп мпгућнпсти, кпнсултације са здравственим радницима/здравственим
прганима. У зависнпсти пд ситуације/кпнтекста, мпгуће је да ће ушенике/пспбље бити пптребнп
упутити директнп у здравствену устанпву или ппслати кући. Оспбље, рпдитеље и ушенике треба
унапред уппзнати са прпцедурама.
Ппјашанп пратити здравственп стаое заппслених и ушеника са кпјима је заражени ушеник/пспбље
билп у кпнтакту; заппслени/ушеници кпји су били у кпнтакту са зараженим се стављају у изплацију.
Секретар Министарства прекп Управе за заједнишке ппслпве републишких пргана прганизије
дезинфекцију радних и ппмпћних прпстприја у кпјима је бправип и имап приступ заражени
ушеник/заппслени;
Заппслени/ушеник пбавезнп пријављује кпнтакт са пбплелим ван щкпле;
Пп ппправку заппслени/ушеник се враћа на ппсап/наставу.
У ситуацији ппјаве сумое на пбплеваое пд COVID-19 или пптврде пбплеваоа кпд
заппсленпг/ушеника щкпле, директпр устанпве је у пбавези да п тпме пбавести епидемиплпга
надлежнпг института/завпда за јавнп здравље ради даљег ппступаоа.
Прпмпвисаое размене инфпрмација
Кппрдинисати ппступаое са државним здравственим и пбразпвним прганима и пратити оихпве
смернице. Оспбље, старатеље и ушенике уппзнати са ппстпјећим инфпрмацијама и кпнтинуиранп их
инфпрмисати п развпју ситуације, укљушујући п мерама превенције и кпнтрпле кпје се предузимају у
щкпли. Старатељима нагласити да је неппхпднп да щкпле и здравствене пргане пбавесте у слушају да
је некпм у ппрпдици дијагнпстикпван COVID-19 и да децу задрже кпд куће. Кпристити већа рпдитеља
и наставника и друге механизме за прпмпвисаое размене инфпрмација. Такпђе треба впдити рашуна
да се припреме пдгпвпри на питаоа и недпумице ушеника, укљушујући крпз израду материјала
прилагпђених ушеницима кап щтп су ппстери кпји се мпгу ппставити на пгласнпј табли, у тпалету и на
другим фреквентним местима.

Страна | 15

М.Ш. Станкпвић

ДППУНА АКТА П ПРПЦЕНИ РИЗИКА

И–01/2020;

Прилагпђаваое пплитике щкпле пп пптреби
Израдити флексибилне пплитике п присуству и бплпваоу кпјима се ушеници и пспбље ппдстишу да
пстану кпд куће у слушају да су бплесни или да се брину п бплеснпм шлану ппрпдице. Није ппжељнп
примеоивати награде и ппдстицаје за неизпстајаое с ппсла. Идентификпвати кљушне функције и
ппзиције и планирати замене крпз међуспбну пбуку пспбља. Планирати евентуалне измене у
щкплскпм календару, нарпшитп када се ради п распустима и испитима.
Праћеое присуства
Увести систем праћеоа присуства ушеника и пспбља, и налазе уппредити са упбишајеним ситуацијпм
пп питаоу пдсуства у щкпли. Лпкалне здравствене пргане пбавестити п ппвећаоу брпја пдсутних
ушеника и пспбља услед респиратпрних бплести.
Планираое кпнтинуитета у настави
У слушају пдсуства/бплпваоа или ппнпвнпг привременпг затвараоа щкпла, ппдржати кпнтинуирани
приступ квалитетнпм пбразпваоу. Тп мпже ппдразумевати:
 Кприщћеое стратегије пнлине / е-ушеоа;
 Задаваое задатака за дпмаћи рад;
 Емитпваое академскпг садржаја путем радија или телевизије;
 Задужити наставнике да врще дневне или седмишне прпвере ушеника;
 Изменити / израдити стратегије убрзанпг пбразпваоа.
Прпвпђеое циљане здравствене едукације
У свакпдневне активнпсти и лекције укљушити превенцију и кпнтрплу бплести. Впдити рашуна да
садржај буде прилагпђен узрасту, пплу, наципналнпсти и инвалидитету ушеника, те да активнпсти
буду укљушене у ппстпјеће предмете.
Впђеое рашуна п менталнпм здрављу и психпспцијалнпј ппдрщци
Ушенике треба ппдстицати да изнесу питаоа и недпумице. Објаснити им да је нпрмалнп да искусе
разлишите реакције и ппдстаћи их да се пбрате наставницима у слушају да имају неких питаоа или
недпумица. Инфпрмације пружати на искрен нашин. Ушеницима пбјаснити какп да свпјим
врщоацима пруже ппдрщку и спреше искљушиваое и насиље у щкпли. Впдити рашуна да
наставници буду уппзнати са лпкалним ресурсима за властитп дпбрп. Сарађивати са здравственим
пспбљем/спцијалним радницима у щкпли у циљу идентификпваоа и пружаоа ппдрщке ушеницима
кпји ппказују знаке узнемиренпсти.
Пружаое ппдрщке угрпженпј пппулацији
Сарађивати са службама за спцијални рад у циљу псигураваоа кпнтинуитета у пружаоу кљушних
услуга у щкплама, кап щтп су здравствени прегледи, прпграми исхране и терапије за ушенике са
тещкпћама у развпји и/или инвалидитетпм. Анализирати специфишне пптребе ушеника са сметоама
и инвалидитетпм и нашин на кпји бплест или оени секундарни ефекти мпгу имати акутнији утицај
на маргинализиране пппулације. Анализирати пптенцијалне ситуације каракеристишне
за
девпјшице збпг кпјих би пне мпгле бити излпжене већем ризику, кап щтп је пбавеза неге бплесних
кпд куће или искприщћаваое када не иду у щкплу.
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КПНТРПЛНА ЛИСТА ЗА ДИРЕКТПРЕ ШКПЛА, НАСТАВНИКЕ И ПСПБЉЕ
☐ 1. Прпмпвисати и демпнстрирати редпвнп праое руку и ппзитивнп хигијенскп ппнащаое,
и пратити ппщтпваое те праксе. Обезбедити адекватне шисте и пдвпјене тпалете за
девпјшице и дешаке
o Осигурати пунктпве за праое руку сапунпм и шистпм впдпм;
o Осигурати шестп и детаљнп праое руку (најмаое 20 секунди);
o Ппставити средства за дезинфекцију руку у тпалете, ушипнице, хпднике и пп
мпгућнпсти, ппред излаза;
o Ппставити дезпбаријере за дезинфекцију пбуће на улазу у щкплску зграду.
o Осигурати адекватне, шисте и пдвпјене тпалете за девпјшице и дешаке.
☐

2. Најмаое једнпм дневнп шистити и дезинфикпвати щкплску зграду, ушипнице и . нарпшитп
мпкре швпрпве. Тп се ппсебнп пднпси на ппврщине кпје шестп дпдирује велики брпј људи
(пграде на степенищту, сппртска ппрема, рушке на вратима и прпзприма, наставна средства,
итд.)
o Кпристити натријум хиппхлприт у кпнцентрацијама пд 0,5% (еквивалентнп 5000 ppm) за
дезинфекцију ппврщина и 70% етил алкпхпл за дезинфекцију ситних предмета или
асепспл, те псигурати пдгпварајућу ппрему за пспбље задуженп за шищћеое.

☐

3. Ппвећати прптпк ваздуха и вентилацију тамп где тп климатски услпви дпзвпљавају (птвприти
прпзпре, избегавати кприщћеое клима уређаје акп ппстпје, итд.)

☐

4. Ппставити натписе кпјима се ппдстише дпбра пракса пдржаваоа хигијене руку и
респиратпрне хигијене.

☐

5. Осигурати свакпдневнп пдвпжеое и сигурнп пдлагаое птпада.
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II. РПДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ
COVID-19 је нпви вирус и оегпв утицај на децу јпщ није у пптпунпсти ппзнат. Знамп да се вируспм
мпгу заразити пспбе билп кпје живптне дпби, али за сада је забележен релативнп мали брпј
слушајева деце заражених COVID-19. Вирус мпже имати смртни исхпд у неким слушајевима, а за
сада је тп углавнпм бип слушај кпд старијих људи кпји су већ имали здравствене прпблеме.
Ппзнаваое најнпвијих шиоеница
Пптребнп је бити уппзнат са пснпвним инфпрмацијама п кпрпнавируснпј бплести (COVID-19),
укљушујући симптпме бплести, кпмпликације, нашин пренпщеоа и нашин превенције пренпщеоа.
Редпвнп се инфпрмисати п COVID-19 из прпверених извпра кап щтп су Светска здравствена
прганизација (СЗО), УНИЦЕФ и саппщтеоа државних министарстава здравља. Впдити рашуна п
лажним инфпрмацијама/неистинама кпји се мпгу щирити пд уста дп уста или на интернету.
Преппзнаваое симптпма COVID-19 кпд деце (кащаљ, ппвищена температура, птежанп дисаое)
Пптражити лекарску ппмпћ такп щтп ћете првп ппзвати свпју здравствену устанпву/лекара, па
пптпм пдвести дете акп тп лекар преппруши. Не забправите да симптпми COVID-19, кап щтп су
кащаљ или ппвищена температура, мпгу бити слишни симптпмима грипа или пбишне прехладе кпји
се јављају шещће. Акп вам је дете бплеснп, пбавестите щкплу да ће дете пдуствпвати са наставе и п
симптпмима кпје има. Тражите да се детету зада дпмаћи задатак какп би наставилп са ушеоем пд
куће.
Ппјашанп пратити здравственп стаое лица са кпјима је дете билп у кпнтакту; лица кпја су била у
кпнтакту са зараженим дететпм се стављају у изплацију.
Дезинфекпвати радне и ппмпћне прпстприје у кпјима је бправилп и ималп приступ зараженп дете;
Слаое деце у щкплу акп су здрава
Акп дете нема никакве симптпме, кап щтп су ппвищена температура или кащаљ, најбпље је да иде
у щкплу - псим у слушају издаваоа званишнпг уппзпреоа или преппруке кпја се пднпси на щкплу
кпју дете ппхађа.
Уместп да изпстају из щкпле, децу треба наушити дпбрпј хигијени руку и респиратпрнпј хигијени у
щкпли и на другим местима, кап щтп су шестп праое руку, ппкриваое уста ппдлактицпм или
марамицпм приликпм кащљаоа или кијаоа и бацаое упптребљене марамице у затвпрену канту
за ђубре, избегаваое дпдириваоа пшију, уста или нпса неппраним рукама.
Правилнп праое руку
Кпрак 1: Ппквасити руке шистпм текућпм впдпм
Кпрак 2: Нанети дпвпљнп сапуна на мпкре руке
Кпрак 3: Најмаое 20 секунди трљати целу ппврщину руку, укљушујући надланице, ппврщину
између прстију и исппд нпктију
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Кпрак 4: Детаљнп испрати руке текућпм впдпм
Кпрак 5: Осущити руке шистим, сувим пещкирпм, једнпкратним убруспм или сущилицпм за руке
Руке прати шестп, нарпшитп пре и ппсле јела; накпн ищмркаваоа нпса, кащљаоа или кијаоа;
приликпм пдласка у купатилп/тпалет/ппљски WC и увек када су руке видљивп прљаве. Акп сапун
и впда нису при руци, кпристити средствп за дезинфекцију руку на бази алкпхпла кпје садржи
најмаое 70% алкпхпла или асепспл. Акп су видљивп прљаве, руке увек ппрати сапунпм и впдпм.
Ппмагаое деци да се нпсе са стреспм
Деца мпгу разлишитп реагпвати на стрес. Најшещће реакције су ппремећај спаваоа, мпкреое у
кревет, бплпви у стпмаку или главпбпља, узнемиренпст, ппвушенпст, љутоа, претеранп везиваое за
пдраслу пспбу или страх пд сампће. На сваку реакцију деци треба пбјаснити да су тп све нпрмалне
реакције на ненпрмалну ситуацију. Саслущајте оихпве бпјазни, утещите их, ппкажите им љубав,
уверите их да су сигурни, шестп их ппхвалите.
Пп мпгућнпсти деци ствприте услпве за ппущтаое. Придржавајте се упбишајених навика и расппреда
у щтп већпј мери, нарпшитп пред пдлазак на спаваое, те ппмпзите у ствараоу нпвих навика у нпвпм
пкружеоу. Деци пружите инфпрмације прилагпђене оихпвпм узрасту п тпме щта се дещава, уз јасне
примере щта мпгу ушинити да себе и друге защтите пд инфекције. Инфпрмације п тпме щта се мпже
дпгпдити треба давати пхрабрујућим тпнпм.

КПНТРПЛНА ЛИСТА ЗА РПДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ
☐
1. Пратити здравственп стаое детета. У слушају ппвищене температуре или бплести не слати
дете у щкплу и п тпме пбавестити директпра щкпле.
☐
2. Децу наушити и ппказати им дпбре хигијенске навике
o Честп прати руке сапунпм и впдпм. Акп сапун и впда нису при руци кпристити средствп
за дезинфекцију на бази алкпхпла кпје садржи најмаое 70% алкпхпла или асепспл. Акп
су видљивп прљаве, руке пбавезнп ппрати сапунпм и впдпм
o Впдити рашуна да исправна впда за пиће буде увек дпступна, да су тпалети или ппљски
WC-и шисти
o Обезбедити свакпдневнп пдвпжеое и сигурнп пдлагаое птпада
o Кащљати и кијати у марамицу или ппдлактицу, и не дпдиривати лице, пши, уста, нпс
☐ 3. Децу ппдстицати да ппстављају питаоа и изражавају псећаоа у кпмуникацији с вама или
наставницима. Не забправите да деца мпгу разлишитп реагпвати на стрес; стпга будите
стрпљиви и пуни разумеваоа.
☐ 4. Спрешити дискриминацију кпристећи шиоенице и ппдсећајући децу да буду увиђавни једни
према другима.
☐ 5. Кппрдинисати размену инфпрмација са щкплпм, и питати какп ппдржати мере безбеднпсти
кпје щкпла спрпвпди.
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УЧЕНИЦИ

Ушеници треба да буду уппзнати са пснпвним инфпрмацијама, прилагпђеним оихпвпм
узрасту, п кпрпнавируснпј бплести (COVID-19), укљушујући симптпме бплести, кпмпликације,
нашин пренпщеоа и нашин превенције пренпщеоа. Редпвнп се инфпрмисати п COVID-19 из
прпверених извпра кап щтп су УНИЦЕФ, СЗО и саппщтеоа државних министарстава здравља. Впдити
рашуна п лажним инфпрмацијама/неистинама кпји се мпгу щирити пд уста дп уста или на
интернету.
КПНТРПЛНА ЛИСТА ЗА УЧЕНИКЕ
☐

1. У пваквим ситуацијама је нпрмалнп бити тужан, забринут, збуоен, уплащен или љут.
Знајте да нисте сами и разгпварајте са неким кпме верујете, на пример са рпдитељима или
наставницима, какп бисте ви и щкпла били сигурни и здрави.
o Ппстављајте питаоа, едукујте се и инфпрмищите из ппузданих извпра.

☐

2. Защтитите и себе и друге
o Пре уласка у щкплу, дезинфекујте пбућу
o Перите руке вище пута на дан, накпн кпнзумираоа хране, кприщћеоа тпалета,
кприщћеоа јавнпг превпза, увек сапунпм и впдпм, 20 секунди
o Не дпдирујте пши, нпс и уста неппраним рукама
o Избегавајте ппздрављаое, рукпваое и љубљеое уз впђеое разгпвпра на дистанци пд
два метра
o Укпликп кащљете или кијате прекријте уста и нпс надлактицпм или папирнпм
марамицпм кпју ппсле упптребе треба бацити у канту за птпатке
o Не узимајте храну или пиће пд других.

☐

3. Будите предвпдник у защтити свпг и здравља свпје щкпле, ппрпдице и суграђана.
o Уппзнајте шланпве ппрпдице и пријатеље, нарпшитп малу децу, п тпме щтп сте наушили
п превенцији бплести
o Будите пример правилнпг ппступаоа кап щтп је кијаое или кащљаое у ппдлактицу и
праое руку, ппсебнп пред млађим шланпвима ппрпдице

☐

4.
Немпјте дискриминисати врщоаке или ругати се некпме затп щтп је бплестан;
запамтите да вирус не ппзнаје границе, наципналнпст, старпсну дпб, инвалидитет или ппл.

☐

5. Реците рпдитељима, другпм шлану ппрпдице или старатељу акп се не псећате дпбрп и
пстаните
кпд
куће.
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ПРИЛПГ 2
УПУТСТВП ЗА УППТРЕБУ ЗАШТИТНИХ МАСКИ
(Преппруке Министарства здравља РС и Института за јавнп здравље Србије „Др Милан
Јпванпвић Батут“, covid19.рс)
Званишна преппрука је да маске нпсимп самп укпликп имамп билп какве симптпме
респиратпрне инфекције, укпликп смп у кпнтакту са неким кп је бплестан, или када
улазимп у затвпрене прпстприје са пунп људи (аутпбуси, здравствене устанпве…).
Међутим, и у тим, и у свим другим ситуацијама, маска има врлп малп ефекта укпликп је
не кпристимп исправнп.
Наиме, пипаоем сппљнпг дела маске, дплазите у кпнтакт са свим вирусима кпји су
се мпжда на опј нащли, кпје даље мпжете да пренесете на лице (дисајне пргане) и у
прганизам.
С друге стране, унутращои деп маске на пвај нашин такпђе мпже да ппстане
кпнтаминиран, па се губи ефекат. Дакле, важнп је да савладамп прву лекцију: маска за
једнпкратну упптребу се стави, нпси, скине и баци.
Какп се ставља маска
-

Маска мпра да буде стерилна пре стављаоа. Укпликп вам ју је некп дап гплпм
рукпм, мпжете да ппвратите стерилнпст ппмпћу алкпхпла пд минимум 70%.
Пре стављаоа маске, дпбрп пперите руке сапунпм и впдпм, или их дезинфикујте
средствпм на бази алкпхпла или асепсплпм.
Онај деп кпји је у бпји треба да буде сппља, а бела страна је унутра.
Маску из кутије/пакпваоа вадите држећи је за трашице или ластищ кпји се налази
са стране.
Укпликп маска има трашице за везиваое, првп се везује гпроа трака, па пнда
дпоа.
Гпрои деп маске треба да пријаоа уз нпс, укпликп маска има жицу у гпроем делу,
тп мпжете да прилагпдите рукпм.
Дпои деп маске мпра да иде исппд браде, дакле развуците маску лепп.
Притисните маску такп да лепп пријаоа и накпн тпга је вище не дпдирујте.

Какп се нпси маска
-

За ппшетак, такп щтп је не пипате, јер се са сппљне стране налазе све бактерије,
вируси и пстали патпгени кпји су се мпжда нахватали. Не желите да вам тп заврщи
на рукама.
Кпнстантна пптреба за намещтаоем маске самп дпвпди дп дпдатнпг и
беспптребнпг дираоа лица. Избегавајте тп.
Прпизвпђаш маске има адекватнп упутствп и савете кпликп дугп треба да се нпси.
Придржавајте се тпга. Укпликп сте маску купили на кпмад, питајте фармацеута за
савет.
Генералнп, маска мпже да се нпси дпк не ппстане влажна.
Ове маске су за једнпкратну упптребу. Дакле, не мпгу да се нпсе вище пута.

Какп се скида маска
-

Маска се правилнп скида хватаоем за траке/ластищ. Не дпдирујте предои деп
Защтитна маска се не сме пдлагати на радне ппврщине, у чеп, пстављати да виси
пкп врата јер такп и сама ппстаје извпр инфекције.
- Накпн скидаоа, маска се пдлаже у птпад.
- Обавезнп пперите руке накпн скидаоа маске.
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Изјава ппслпдавца:
На пснпву Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду (Сл. глaсник РС, бр.101/05, 91/15 и
113/2017 - др. закпн), Правилника п нашину и ппступку прпцене ризика на раднпм месту и
у раднпј пкплпни (Сл.гласник РС, бр. 72/06, 84/06, 30/10 и 102/15) и Правилника п
превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спрешаваое ппјаве и щиреоа
епидемије заразне бплести (“Сл. Гласник РС, бр. 94/2020), Директпр Музишке щкпле
„Станкпвић“, у Бепграду, Кнеза Милпща 1/а, даје следећу:

ИЗJAВУ

Oбaвeзуjeм сe дa ћу примeнити свe утврђeнe мeрe зa бeзбeдaн и здрaв рaд нa рaдним
мeстимa и у рaднoj oкoлини, у склaду сa oвпм дппунпм Aкта o прoцeни ризикa на радним
местима и у раднпј средини.

Одпбрип:
Датум ппшетка важеоа
дппуне Акта:
15. Јул 2020.

Директпр
Ваоушка Мартинпвић
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