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На пснпву Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  
91/2015 и 113/2017- др закпн), Закпна п защтити станпвнищва пд заразних бплести (“Службени 
гласник РС“ брпј 15/16), Правилника п превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 
спречаваое ппјаве и ширеоа епидемије заразне бплести("Сл. гласник РС", бр. 94/2020), УРЕДБЕ П 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАОЕ И СУЗБИЈАОЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ ЦПВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 
151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 
60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21), Акту п прпцени ризика на раднпм месту и у раднпј 
пкплини кпд Ппслпдаваца  ПШ "Жаркп Зреоанин" Нпви Сад, Булевар десппта Стефана 8, Нпви 
Сад, Директпр Жаркп Мущицки, на предлпг Лица за безбеднпст и здравље на раду  
               

ДПНПСИ: 
 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА И АКТИВНПСТИ У ЦИЉУ ЈАСНПГ И ПРАВПВРЕМЕНПГ ППСТУПАОА 
ЗАППСЛЕНИХ У СПРЕЧАВАОУ РИЗИКА ПД ШИРЕОА ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ  COVID -19 

ИЗАЗВАНЕ  ВИРУСПМ SARS-CoV-2 
 

Радна група за примену мера и активнпсти:  
 
Рукпвпди и кппрдинище при спрпвпђеоу свих мера и задатака, прати стаое защтите и предлаже 
мере за ппбпљщаое истих, те редпвнп инфпрмище заппслене п предузетим активнпстима. 
 
Чланпви радне групе:   
 
1. Жаркп Мущицки - Директпр щкпле 
2. Весна Цветанпвић - Ппмпћник директпра 
3. Мирпслава Урпщевић - Секретар 
4. Вера Чавић - Референт за правне, кадрпвске и административне ппслпве 
5. Виплета Прлина - Референт за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве 
 
Чланпви радне групе  ускп сарађују са надлежним прганима Ппщтине, Ппкрајине, Републике, те п 
свим планираним активнпстима инфпрмищу све заппслене у устанпви-щкпли. 
 
Плана примене мера и активнпсти у циљу јаснпг и правпвременпг ппступаоа заппслених  у 
спрешаваоу ризика пд щиреоа заразне бплести COVID -19 изазване вируспм SARS-CoV-2, треба да 
се придржавају сви заппслени расппређени на дпле наведеним радним местима кпд Ппслпдавца 
ПШ "Жаркп Зреоанин" Нпви Сад, Булевар десппта Стефана 8, Нпви Сад, за кпје је урађена прпцена 
ризика  за сва радна места у раднпј пкплини, дефинисана Актпм п прпцени ризика за сва радна 
места у раднпј пкплини, дпнещенпг дана 10.06.2019. гпдине.  
 
 Директпр щкпле 
 Ппмпћник директпра 
 Наставник разредне наставе 
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 Наставник разредне наставе у прпдуженпм бправку 
 Наставник предметне наставе 
 Струшни сарадник-педагпг 
 Струшни сарадник-психплпг 
 Струшни сарадник-библиптекар 
 Секретар 
 Шеф рашунпвпдства 
 Референт за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве 
 Референт за правне, кадрпвске и административне ппслпве 
 Дпмар-мајстпр пдржаваоа 
 Чисташица 
 Кувар 
 Сервирка 
 
 
Акт п прпцени ризика за сва радна места у раднпј пкплини, урађен је пд стране пвлащћенпг  
предузетника Биљана Грубищић пр SAFETY FIRST Башкп Дпбрп Ппље Оегпщева 82, кпји ппседује  
лиценцу за врщеое ппслпва из пбласти безбеднпсти и здравља на раду брпј 164-02-00078/2016-01 
пд 29.08.2016. гпдине, издату пд стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за 
безбеднпст и здравље на раду, Бепград. 
 
На пснпву закљушка Владе РС пд 20. априла 2020. гпдине, п наставку рада свих Ппслпдаваца у 
пунпм капацитету уз претхпдну примену свих превентивних мера, јавила се пптреба за израдпм 
Плана примене мера и активнпсти у циљу јаснпг и правпвременпг ппступаоа заппслених  у 
спрешаваоу ризика пд щиреоа заразне бплести COVID -19 изазване вируспм SARS-CoV-2, 
задуженп је Лице за безбеднпст и здравље на раду Гпран Грубищић, кпји ппседује Увереое п 
пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва безбеднпсти и 
здравља на раду, брпј: 152-02-00481/2008-01 пд 19.04.2008. гпдине, издатп пд стране 
Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, Бепград. 
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Пвим планпм прпписују се превентивне мере кпје је ппслпдавац дужан да примени ради 
спрешаваоа ппјаве и щиреоа заразне бплести и птклаоаоа ризика за безбедан и здрав рад 
заппслених, кап и лица кпја се затекну у раднпј пкплини, када надлежни прган прпгласи 
епидемију заразне бплести. 
 
План примене мера се примеоује на свим радним местима у раднпј пкплини у кпјпј се пбавља 
рад изузев рада на терену и рада пд куће. 
Ппслпдавац је дужан да план примене мера, услед насталих прпмена кпје утишу на безбедан и 
здрав рад тпкпм трајаоа епидемије усаглащава са пдлукама надлежнпг пргана. 
 
 

КПРПНА ВИРУС – COVID -19 

 

 

 

ЗАШТИТИ СЕ  

Кпрпна вируси (CoV) су велика ппрпдица вируса кпји изазивају бплести у расппну пд благе 
прехладе дп тежих респиратпрних бплести, пппут ппзнатпг блискпистпшнпг респиратпрнпг 
синдрпма (MERS-CoV) и тещкпг акутнпг респиратпрнпг синдрпма (SARS-CoV-2). Ппред пвих 
ппзнатих кпрпна вируса, тренутнп се ппјавип нпви кпрпна вирус (2019- nCoV) кпји је дпбип назив 
COVID-19. Тп је спј кпји раније није идентификпван кпд људи. 

 

ЗНАЦИ, СИМПТПМИ ИНФЕКЦИЈЕ КПРПНА ВИРУСПМ 
 

COVID-19 је нпви спј кпрпна вируса кпји је Светска здравствена прганизација прпгласила за јавну 
здравствену претоу пд међунарпднпг знашаја. Узимајући у пбзир најнпвије дпступне наушне 
дпказе и здравствене ппдатке, кап и преппруке струшоака, SARS-CoV-2 разврстан је кап хумани 
патпген из ризишне групе 3 (Директива Кпмисије (ЕУ) 2020/739 пд 3. јуна 2020. гпдине). 
На пснпву тренутних сазнаоа струшоака прпцеоује се да је перипд инкубације COVID-19 између 2 
и 14 дана. Акп je пспба била у кпнтакту са неким кпме је пптврђен CORONA вирус, а накпн 14 дана 
пстане здрав тп знаши да није инфициран пвим вируспм. 
Тпкпм трајаоа инкубације у перипду пд 14 дана пспби кпја има инфекцију COVID- 19 мпгу се 
развити симптпми кап щтп су: 
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- кащаљ; 

- птежанп дисаое; 

- ппвищена температура; 

- грпзница, 

- главпбпља, 

- губитак шула укуса и мириса. 
Пва инфекција мпже да изазпве пзбиљније здравствене ппследице кпд лица са 

пслабљеним имунплпщким системпм, старијих и пних са хрпнишним здравственим 
прпблемима кап щтп су дијабетес, рак, хрпнишна бплест плућа и др. 

Два најшещћа нашина щиреоа COVID-19 су: 

- директним кпнтактпм, капљишнп са пспбе кпја је инфицирана вируспм; 

- индиректнп, дпдирпм прекп кпнтаминираних ппврщина на кпјима вируси мпгу 
пдређенп време да преживе (дпдириваоем ппврщина и предмета, а затим дпдириваоем 
сппствених уста, нпса или пшију). 

Кпликп дугп вирус мпже преживети зависи пд низа фактпра, кап щтп су: 
- на кпјпј ппврщини се налази; 

- да ли је излпжен суншевпј светлпсти; 

- разлике у температури и влажнпсти. 

 

 
 

 

КАКП СЕ ШИРИ KПРПНА ВИРУС               

Када некп кп има KПРПНА ВИРУС кащље или издище, пслпбађа капљице заражене тешнпсти. 
Већина пвих капљица пада на пближое ппврщине и предмете – пппут стплпва или телефпна. 
Људи би мпгли дпбити KПРПНА ВИРУС дпдириваоем загађених ппврщина или предмета – а затим 
дпдириваоем пшију, нпса или уста. Акп стпје на удаљенпсти пд једнпг метра пд пспбе са КПРПНА 
ВИРУСПМ, мпгу је дпбити удисаоем капљица кпје пбплели искија или искащље. Другим решима, 
КПРПНА ВИРУС се щири на слишан нашин кап и грип. Већина пспба заражених КПРПНА ВИРУСПМ 
има благе симптпме и ппправља се. 

 

Респиратпрни симптпми пппут: 
 главпбпље, цуреоа из нпса, 
 виспке температуре прекп (38°С), грпзнице, 
 јакпг кащља, упаљенпг грла и 
 птежанпг дисаоа. 

У тежим слушајевима инфекције, мпже дпћи дп: 
 упале плућа, 
 јакпг акутнпг респиратпрнпг синдрпма. 

А у ппјединим слушајевима дплази дп: 
 птказиваоа бубрега и смрти. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА СПРЕЧАВАОЕ ППЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ 

 
Ппслпдавац је дужан да на свакпм раднпм месту у раднпј пкплини пбезбеди примену 
превентивних мера, а нарушитп следећих: 
 

 Пре ппшетка рада пбезбедити писане инструкције и упутства п мерама и ппступцима за 
спрешаваое ппјаве заразне бплести; 

 Изврщити безкпнтактнп мереое температуре заппслених и лица кпја улазе у прпстприје щкпле; 
 Пбезбедити заппсленима пдгпварајућу ппрему за лишну защтиту, а пре свега защтитне маске и 

защтитне рукавице (пп пптреби визир или защтитне напшаре); 
 Пре уласка у щкплу, пбезбедити пбавезну дезинфекцију пбуће; 
 Пбезбедити удаљенпст између заппслених на раднпм месту пд најмаое 2 метра; 
 Прпјектује раднп местп такп да се смаои групни рад и неппследни кпнтакт заппслених; 
 Изврщити прерасппделу раднпг времена увпђеоем друге или треће смене са маоим брпјем 

заппслених; 
 Пгранишити присуствп пдређенпг брпја заппслених у радним и ппмпћним прпстпријама, такп да се 

пбезбеди међуспбна дистанца пд најмаое 2 метра и 4 метра квадратна ппврщина слпбпднпг 
прпсптра пп једнпм заппсленпм када је прирпда делатнпсти таква да тп пмпгући; 

 Спрпвпди ппјашану хигијену и дезинфекцију радних и ппмпћних прпстприја щтп укљушује редпвну 
дезинфекцију прпстпра и шестп прпветраваое раднпг прпстпра; 

 Пбезбеди заппсленима дпвпљне кплишине сапуна, убруса, текуће впде и дезинфекципних 
средстава за праое руку на бази алкпхпла; 

 Пбезбеди редпвнп шищћеое свих ппврщина кпје се шестп дпдирују на раднпм месту ппсебнп 
прпстприја и ппреме кап щтп су тпалети, кваке на вратима, фиксни телефпни, рашунарска ппрема и 
друга ппрема за рад (кприщћеое 70 – 95 % алкпхпла или раствпра натријум – хиппхлприда); 

 Пбезбеди ппјашану хигијену и дезинфекцију свих службених впзила кпја се кпристе; 
 

 Ппседује дпказ п спрпведенпј мери дезинфекције радних и ппмпћних прпстприја, када тп 
пбављају пвлащћене устанпве, правна лица и предузетници у складу са ппсебним закпнпм; 

 Уреди нашин впђеоа дневне евиденције п дезинфекцији радних и ппмпћних  прпстприја кпју 
прганизује и спрпвпди; 

 Пбезбеди израду упутства за безбедан и здрав рад са извпђашима радпва, дпбављашима, 
дистрибутерима и сппљним сарадницима; 

 Забрани нарушиваое и дпставу хране заппсленима у прпстприје ппслпдавца; 
 Да где гпд је мпгуће заппсленима пмпгући рад у пдвпјеним прпстпријама или да ппстави физишке 

баријере (нпр. Ппстављаое ПВЦ или плексиглас баријере) и да пграниши брпј лица кпја улазе у пве 
прпстприје; 

 Упптребу централне климатизације заустави или смаои и редпвнп шисти и дезинфикује клима 
уређаје; 

 Прганизује и пбезбеди редпвнп уклаоаое птпада и смећа (канте за смеће пблпжити пластишнпм 
кеспм) из прпстприја такп да се мпгу испразнити без кпнтакта са садржајем. 
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Ппслпдавац је дужан да у слушају ппјаве заразне бплести кпд свпјих заппслених 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. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Свакп намернп изазиваое и угрпжаваое безбеднпсти заппслених биће 

третиранп кап кривичнп делп!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Упутствп за праое руку 
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКПМ БПРАВКА  У ПШ „Жаркп Зреоанин“ Нпви Сад  
 
 
Превенција ширења заразе треба да подржи пословне активности, па се у датим 
околностима препоручују следеће мере: 
 

 На улазним вратима школе поставити обавештење да је при уласку обавезна дезинфекција 
руку за све запослене школе, као и за посетиоце школе. 

 Појачати контролу уласка у школу. 
 Приликом пословних сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање. 
 Ограничити групне пословне састанке (до пет особа). 
 За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка 

дистанца  бар 2 м у 4 м2 по свакој особи. 
 Пре почетка и након састанка потребно је проветрити дезинфиковати просторију (радне 

површине, лаптоп/персонални рачунар, кваке, коришћењу апаратуру и сл). 
 Ограничити време трајања састанка највише до 20 минута. 
 На састанку служити флаширану воду, препоручује се у малим паковањима. 
 Дати предност комуникацији путем телефона, интернет, конференцијских позива итд. 

 

ЗАДАЦИ СВИХ УЧЕСНИКА У УПРАВЉАОУ РИЗИКПМ ПД ШИРЕОА БПЛЕСТИ 

COVID-19 НА НИВПУ ЦЕЛЕ УСТАНПВЕ 

 

ЗАДАЦИ ДИРЕКТПРА / ПДГПВПРНПГ ЛИЦА КПД ППСЛПДАВЦА 

 Директпр щкплe je u 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. 

 Пбезбеђује заппсленима рад на раднпм месту и у раднпј пкплини у кпјима су спрпведене 
мере безбеднпсти и здравља на раду у складу са Закпнпм, стандардима, технишким 
прпписима, Правилникпм п безбеднпсти и здрављу на раду, Кплективним угпвпрпм, Угпвпрпм 
п раду и Уредбама и Пдлукама кпје су на снази за време трајаоа ванредне ситуације. 

 Приликпм прганизпваоа рада и раднпг прпцеса пбезбеђује превентивне мере защтите живпта 
и здравља заппслених. 

 Пбезбеђује и пдпбрава пптребна финансијска средства за примену превентивних мера. 
 Пдпбрава Пдлуке и преппруке щтаба за ванредне ситуације и пмпгућава оихпвп спрпвпђеое. 
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ЗАДАЦИ ЧЛАНПВА РАДНЕ ГРУПЕ / ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ПЛАНИРАОЕ И ПРГАНИЗПВАОЕ 
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ППСТУПАКА У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ  COVID-19 

 
 Врщи планираое, прганизпваое, впђеое и кпнтрплу свих активнпсти на спрешаваоу щиреоа 

заразе COVID-19. 
 Пдржава редпвне састанке и прпписује мере, дпдељује задатке и развија пперативне 

ппступке. 
 Врщи мпнитпринг спрпвпђеоа прпписаних мера. 
 Прати закпнску регулативу, упутства и преппруке надлежних пргана, за време трајаоа 

ванредне ситуације. 
 Разматра превентивне мере за смаоеое пренпса заразе међу заппсленима, защтиту људи 

кпји су излпжени већем ризику пд щтетних здравствених кпмпликација, пдржаваое 
(кпнтинуитет) ппслпвних прпцеса и минимизираое негативних ефеката на друге субјекте у 
оихпвим ланцима снабдеваоа. 

 

ППСЛПВИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 
Лице за безбеднпст и здравље на раду у сарадои са директпрпм,шланпвима радне групе и 
заппсленим лицима  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 епидемије заразне бплести; 
3) кпнтрплище примену мера кпје су утврђене у плану примене мера кпји дпнпси ппслпдавац; 
4) врщи кпнтрплу кприщћеоа средстава и ппреме за лишну защтиту на раду; 
5) сарађује са државним прганима и даје пптребна пбавещтеоа п примени превентивних мера 

безбеднпсти и здравља на раду. 

ЗАДАЦИ ЗАППСЛЕНИХ 

 Сви заппслени треба да прате свпје здравственп стаое и да у слушају ппјаве билп каквих 
тегпба/симптпма кпји мпгу да указују на респиратпрну инфекцију, пднпснп COVID-19 
(ппвищена телесна температура, кащаљ, краткпћа даха, птежанп дисаое, губитак шула укуса и 
мириса) пдмах предузму мере изплације, јаве се директпру и удаље се са ппсла, пптпм се јаве 
изабранпм лекару у дпму здравља пп прпцедури кпја важи за све грађане са сумопм на 
COVID-19 и да дп пптврде да су здрави не дплазе на ппсап. 

 У ситуацији ппјаве сумое на пбплеваое пд COVID-19 или пптврде пбплеваоа кпд заппсленпг 
из пснпвне щкпле, директпр устанпве је у пбавези да п тпме пбавести епидемиплпга 
надлежнпг института/завпда за јавнп здравље ради даљег ппступаоа. 

 Да се прилагпде и усвпје све прганизаципне превентивне мере и санитарнп-технишке 
превентивне мере, ради защтите свпг здравља и здравља пспба са кпјима су у блискпм 
кпнтакту. 
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 Да се уппзнају са превентивним мерама, ппщтим и ппсебним, активнп ушествују у превенцији и 
спрпвпђеоу прпписаних ппступака, дају предлпге и указују на евентуалне прппусте. 

 Да спрпвпди све превентивне мере безбеднпсти и здравља на раду какп би сашувап свпје 
здравље, кап и здравље других заппслених. 

 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. 

 Дпдатнп брине п свпјпј хигијени такп щтп ће редпвнп и правилнп прати руке; 
 Држи минималнп растпјаое пд 2 метра у пднпсу на друга лица. 
 У тпку рада избегава нпщеое накита, сатпва и наруквица (щтп ппвећава ризик пд пренпса 

инфекције и птежава правилнп праое руку). 
 У тпку рада везује кпсу. 
 У складу са свпјим сазнаоима, пдмах пбавести ппслпдавца п неправилнпстима, щтетнпстима, 

ппаснпстима или другпј ппјави кпја би на раднпм месту мпгла да угрпзи оену безбеднпст и 
здравље или безбеднпст и здравље других заппслених. 

 Да сарађује са ппслпдавцем и лицем за безбеднпст и здравље на раду, акп би се спрпвеле 
дпдатне неппхпдне мере за безбеднпст и здравље на раду. 

 

ЗАДАЦИ ЂАКА У ПРПДУЖЕНПМ БПРАВКУ 

 У прпдуженпм бправку мпгу да бправе самп ђаци шији су рпдитељи исказали ту пптребу збпг 

пбавеза на раднпм месту. 

 Ђаци су дужни да нпсе защтитне маске, да се ппнащају пдгпвпрнп и да стрпгп слущају 

дежурнпг наставника за време прпдуженпг бправка, какп би се ппаснпст пд щиреоа заразне 

бплести COVID -19 изазване вируспм SARS-CoV-2 свела на најмаоу мпгућу меру. 

 

 

ЗАДАЦИ РПДИТЕЉА ПРИЛИКПМ ДПВПЂЕОА ДЕТЕТА У ПРПДУЖЕНИ БПРАВАК 

 Рпдитељи мпгу дпвпдити децу у прпдужени бправак радним данпм најраније у 7,30, а пп 
ушенике мпгу дпћи најкасније у 16,30.  

 Прихват деце је мпгућ у пквиру наведенпг термина, п шему рпдитељи треба да за сваки 
наредни дан унапред пбавесте дежурнпг наставника на прихвату ушеника. Изузетнп, укпликп 
за тп ппстпји мпгућнпст, деца мпгу бити прихваћена и пре 7,30, уз сагласнпст директпра 
щкпле; 

 Свакпг дана, ппщтп дпђу пп дете, рпдитељи треба да пбавесте задуженпг наставника да ли ће 
ушеник дпћи у щкплу и нареднпг дана; 

 Свакпдневнп, пре дпласка у щкплу, рпдитељ има пбавезу да детету и себи измери 
температуру и да у слушају ппвищене температуре, не дпвпди дете у щкплу и п тпме пбавести 
директпра; 



 

ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад    

 

Агенција за безбедност и здрављe на раду SAFETY FIRST doo Бачко Добро Поље 

 
 

15 

 Рпдитељи треба да пбезбеде ппсебну флащицу са впдпм кпја ће бити самп за оегпве пптребе 
тпкпм бправка у щкпли; 

 Рпдитељ је у пбавези да када дпвпди дете у щкплски пбјекат пбавезнп нпси маску, такп да 
маска прекрива уста и нпс, дезинфикује руке на улазу препаратпм на бази 70% алкпхпла, и 
пређе прекп ппстављене дезпбаријере за пбућу, и да уз минималнп задржаваое, размени 
инфпрмације са заппсленима у щкпли кпји су задужени за прихват ушеника (дежурни).  

 Кад гпд је тп мпгуће рпдитељи не треба да улазе у щкплу, какп при дпвпђеоу, такп и у 
прихвату деце на крају дана (дежурнп лице у щкпли биће задуженп за прихват деце и оихпвп 
ппзиваое када рпдитељи дпђу пп дете). 
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Задаци заппслени у пснпвнпј  шкпли и оихпвп ангажпваое у перипду прганизације 
прпдуженпг бправка ученика  

 
Укупна задужеоа заппслених у пснпвнпј щкпли у перипду прихвата ушеника у прпдуженпм 
бправак мпгу се груписати на следећи нашин: 
 

 рукпвпђеое прпцеспм привременпг птвараоа щкпле за прихват деце у прпдуженпм бправку – 
директпр щкпле, ппмпћник директпра и струшни сарадници 

 спрпвпђеое мера защтите пд инфекције – заппслени на пдржаваоу хигијене 
 прганизација и спрпвпђеое активнпсти за ушенике у целпдневнпм бправку – наставници и струшни 

сарадници 
 прихват ушеника на дневнпм нивпу – дежурни наставници/струшни сарадници/секретар щкпле 
 исхрана ушеника – заппслени на спремаоу/сервираоу хране. 

 
 
 

Задаци пре прганизпванпг дпласка ученика у шкплу приликпм прпдуженпг бправка 
пптребнп је предузети следеће: 

 
 Спрпвести праое, шищћеое и дезинфекцију прпстпра, прибпра и ппреме, кап и прпветраваое 

прпстпра. 
 Унапред предвидети и пзнашити прпстпр за прихват ушеника у јутароим сатим. 
 Укпликп ппстпје мпгућнпсти, на уласку у сваки щкплски пбјекат треба пбезбедити бескпнтактнп 

мереое температуре и рпдитеља и деце. 
 Ппставити виднп пбавещтеое да је пптребнп да рпдитељи и други закпнски заступници при 

дпвпђеоу деце или пдласку из устанпве задржавају међуспбну удаљенпст пд 2 метра. 
 У сарадои са кризним щтабпм и јединицпм лпкалне сампуправе пптребнп је пбезбедити дпвпљне 

кплишине лишне защтитне ппреме за заппслене, средстава и прибпра за шищћеое, дезинфекцију и 
лишну хигијену и правпвременп требпвати нпве пптребне кплишине. 

 На улазу у пбјекте свакпдневнп ппстављати дезпбаријеру – сунђер или крпу дпбрп натппљену 
дезинфекципним средствпм, кап и дпзер са средствпм за дезинфекцију руку на бази 70% 
алкпхпла. 

 Кпнтинуиранп прпветравати прпстпр тпкпм бправка деце у ушипницама и другим прпстпријама. 
 Пбезбедити шещћу дезинфекцију тпалета. 
 На сајту (ФБ прпфилу) щкпле, на улазу у щкплски пбјекат и на видним местима у устанпви 

ппставити ппстере са преппрукама за защтиту пд респиратпрне инфекције, кап и са правилима 
ппнащаоа рпдитеља приликпм дпласка и пдласка. 
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Прптпкпл за прпдужени бправак ђака у  ПШ “Жаркп Зреоанин” Нпви Сад: 
 

 Ппшевщи пд 11. Маја 2020. Гпдине у щкплске пбјекте ће дплазити самп ушеници кпји бправе у 
прпдуженпм бправку, али ће оихпв брпј бити разлишит у пднпсу на узраст, пднпснп разред. 

 Имајући у виду инструкције и преппруке за спрешаваое щиреоа епидемије, пптребнп је 
фпрмирати маое групе кпје ће бправити у истпј ушипници (дп 9 ушеника и један наставник), при 
шему треба инсистирати на тпме да између свих пспба у прпстприји удаљенпст буде већа пд два 
метра. Ушенике треба сталнп ппдсећати на мере защтите и превенције; 

 У пднпсу на брпј пријављених ушеника, директпр и струшни сарадници фпрмирају пптребан брпј 
сталних група и расппређују наставнике кпји ће бити пдгпвпрни за пдређене групе; 

 Пптребнп је пбезбедити да ушеници редпвнп прате наставу на даљину (ТВ шаспви), а према 
расппреду кпји је дпступан за сваку седмицу унапред. Тп знаши да треба пбезбедити телевизпр 
кпји ће у пдгпварајуће време бити на распплагаоу ушеницима пдређенпг разреда; 

 Пп заврщетку ТВ шаспва ушеници треба да раде дпмаће задатке или да ушествују у изради других 
задужеоа кпја дпбијају пд свпјих наставника. 

 Ушеое у пквиру наставних предмета треба кпмбинпвати са активнпстима за релаксацију и активан 
пдмпр или пмпгућити ушеницима да сами изаберу шиме ће се бавити у термину када не уше; 

 У складу са временским приликама ушеници треба да буду щтп вище у щкплскпм двприщту, уз 
пбавезан надзпр наставника. Преппрушује се прганизпваое бправка и играоа деце у двприщту 
кад гпд и где је тп мпгуће, али такп да при тпме не дплази дп мещаоа деце разлишитих маоих 
група; 

 Све распплпживе ресурсе прпстпра, ппреме, ушила и играшака у щкпли, а ппсебнп у прпстпру у 
кпме инаше бправе групе прпдуженпг бправка, треба ставити на распплагаое ушеницима са 
циљем квалитетнпг структурираоа укупнпг времена тпкпм бправка ушеника у щкплскпм пбјекту. 

 Активнпсти ушеника у малим групама треба да буду такп прганизпване да се међуспбни кпнтакт 
разлишитих група максималнп избегне, кап и оихпви сусрети у хпдницима, трпезаријама, 
двприщтима, салама и тпалетима. 

 Тпкпм трајаоа активнпсти ушенике треба ппдсећати на кприщћеое средстава за дезинфекцију и 
шещће праое руку. 

 Према прпцени директпра щкпле, а у пднпсу на исказане пптребе рпдитеља, укпликп ппстпји 
прпцена да су ппједини рпдитељи непправданп пријавили свпју децу за ппхађаое целпдневнпг 
бправка, директпр щкпле мпже тражити пд рпдитеља дпказ п ангажпваоу рпдитеља (пптврда пд 
стране ппслпдавца кпја дпказује да су пба рпдитеља/сампхрани рпдитељ у раднпм пднпсу и да 
није мпгуће да им се прганизује рад пд куће). 

 Рпдитеље је пптребнп пбавестити п свим битним смерницама и прптпкплима кпји се усппстављају 
у устанпви у циљу защтите здравља и безбеднпсти деце, рпдитеља и заппслених. Партнерски 
пднпси са ппрпдицпм заснивају се на узајамнпм ппвереоу, ппщтпваоу, размени битних 
инфпрмација п детету и ппрпдици, птвпренпј кпмуникацији и пдгпвпрнпсти. Спрпвпђеое 
преппрука за превенцију инфекције COVID-19 изискује оихпву дпследну и пдгпвпрну примену 
какп пд стране заппслених, такп и пд стране рпдитеља и других закпнских заступника деце у циљу 
защтите здравља и безбеднпсти деце и пдраслих. 
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 Изврщити стрпги прптпкпл дезинфекције и праоа 
руку; 
 

 Избегавати кпнтакте (рукпваое, грљеое, 
љубљеое); 
 

 Избегавати дпдириваое свих ппврщина 
(гелендери у щкпли ,кваке...); 

 
 Избегавати да дпдирујете нпс, уста, пши прљавим 

рукама. 
 

 
 

 
 

Дпдатне услуге у шкпли тпкпм целпдневнпг бправка – исхрана ученика 
 

 Сугерище се рпдитељима да деца дпрушкују пре дпласка у щкплу, а да им припреме и спакују 
ужину и/или суви пбрпк (у зависнпсти пд дужине времена прпведенпг у щкпли), а у складу са 
пптребама и навикама деце. 

 Укпликп ппстпје мпгућнпсти, щкпла мпже пбезбедити пбрпке и ужину за ушенике, али такп да 
све мере здравственп-хигијенске защтите буду примеоене на највищем нивпу, какп приликпм 
пријема хране, такп и приликпм сервираоа у щкплскпм прпстпру. 

 П мпгућнпстима прганизпване исхране тпкпм целпдневнпг бправка пптребнп је благпвременп 
пбавестити рпдитеље ушеника. 

 Храна за ушенике се мпже спремати у щкпли или нарушивати пд дпбављаша. 
 Преппрушује се да се сервираое пбрпка прганизује кад гпд је тп мпгуће у ушипницама у кпјима 

деца бправе. Укпликп је неппхпднп кпристити трпезарију, деца за стплпвима треба да седе на 
удаљенпсти пд 2m у свакпм смеру. Не дпзвплити деци да међуспбнп деле храну и прибпр за 
исхрану. 

 Хигијену и дезинфекцију впзила за дпставу треба спрпвпдити щтп шещће (преппрушљивп пре и 
накпн свакпг заврщенпг „круга дпставе“) преппрушеним средствима у складу са упутствпм 
прпизвпђаша. 

 Ппжељнп је да се храна пакује у ппјединашне ппсуде за једнпкратну упптребу (пбрпк кутије), а 
затим и дпдатне кесе какп би се спрешила кпнтаминација хране и амбалаже у кпјпј је 
пакпвана. 

 Пбавезнп најавити дплазак хране телефпнпм какп би пставили времена пспбљу щкпле да се 
припреми за преузимаое хране. 

 Дпстављаш је дужан да приликпм дпставе нпси маску и рукавице, и храну предаје на улазу 
щкпле не улазећи у пбјекат. 

 Храна се дппрема на ппсебан улаз кад гпд је тп мпгуће, а шист и прљав пут кретаоа хране се не 
смеју укрщтати. Укпликп тп није мпгуће, пре дппремаоа хране деца и наставници се смещтају 
у прпстпре где ће се кпнзумирати храна, а местп за унпс хране (заједнишки улаз), кап и пут 
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кретаоа хране дп места кпнзумације се дпдатнп дезинфикује и тек накпн тпга се храна мпже 
преузети пд дпбављаша. 

 Храну преузимају ппсебнп за тп пдређене пспбе кпје су у пбавези да нпсе маску и рукавице. 
Иста пспба спрпвпди и дистрибуцију хране и ппспремаое пстатака хране накпн јела. 

 
 

Дпдатне превентивне мере 
 

 У устанпви треба да буде најмаои мпгући брпј заппслених у истп време, али свакакп тплики да 
је мпгуће прганизпвати функципнисаое прпдуженпг бправка за ушенике. 

 Физишки размак пд два метра у свакпм смеру треба спрпвести у затвпренпм прпстпру устанпве 
где се пбављају административни ппслпви, кап и између других заппслених и деце. 

 Укупнп пспбље щкпле (директпр, наставници, струшни сарадници, секретар, пспбље на 
пдржаваоу хигијене, кухиоскп пспбље) мпрају да нпсе маске, такп да маска прекрива уста и 
нпс, кап и да редпвнп спрпвпде мере лишне хигијене, ппсебнп праоа руку сапунпм и впдпм у 
трајаоу пд најмаое 20 секунди или средствпм на бази 70% алкпхпла. Не дпдиривати лице, 
ппсебнп уста, нпс и пши пре праоа или дезинфекције руку. 

 Неппхпднп је спрпвпдити едукацију заппслених и рпдитеља п знашају и нашину примене мера 
превенције, знашају свакпдневнпг праћеоа здравственпг стаоа деце и пстајаоа кпд куће деце, 
кап и заппслених са симптпмима бплести. 

 Сви заппслени пбавезнп мпрају да пдмах пп уласку у пбјекат щкпле да дезинфикују сппствене 
мпбилне телефпне. Лишне ствари, тпрбе се пдлажу у гардерпбни деп и не унпсе у прпстпр у 
кпме су ушеници. 

 Редпвнп пдржаваое прпстпра пбјекта укљушује праое и дезинфикпваое ппдпва, врата, 
стплпва, стплица, квака, прекидаша за светлп, рушки прмарића, славина, пбјеката за играое и 
сппрт у двприщту и других ппврщина кпје кпристи већи брпј лица, најмаое два пута дневнп, 
пп пптреби и шещће. 

 Прибпр и средства за шищћеое и дезинфекцију се мпрају држати ван дпмащаја деце и не 
смеју се примеоивати у неппсреднпј близини деце, какп би се избеглп евентуалнп удисаое 
испареоа. 

 
 

ЗАДУЖЕОЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ И КПНТРПЛУ СПРПВПЂЕОА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И 
АКТИВНПСТИ 

 

Директпр је дужан да уреди пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са праћеоем и кпнтрплпм примене 
мера безбеднпсти и здравља на раду. 

Свакпдневну прпверу ефикаснпсти примене мера безбеднпсти и здравља на раду кпд Директпра 
врщи лице за безбеднпст и здравље на рад 
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ППСТУПАК ПРАВИЛНЕ ПРИМЕНЕ ЛИЧНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗАППСЛЕНИХ И ЛИЦА 

КПЈА БПРАВЕ У ШКПЛИ 
 
 

Редпслед ппступака правилне примене средстава и ппреме за лишну защтиту дат је у следећим 
ташкама: 

 Пбавити хигијену руку; 
 Ставити защтитну маску; 
 Ставити защтитне напшаре / Визир – укпликп се кпристе (самп укпликп су претхпднп 

дезинфикпвани). 
 Навући рукавице. 

 
Защтитну маску фиксирати на следећи нашин: 
 Прекп нпса, уста и браде; 
 Фиксирати маску у кпрену нпса; 
 Везати је на пптиљку и врату; 
 Прпверити да ли маска дпбрп пријаоа уз лице; 
 Маска се замеоује када ппстане влажна; 
 Платнена маска је за вищекратну упптребу.  Већ кприщћена маска ппрати на највищпј 

температури пд 95°С (нпрмалан прпцес), накпн тпга прпсущити је пеглаоем са највижпм 
темературнпм плпше (1500°С).  

 
 

Правилнп кприщћеое визира, акп се упптребљава, ппдразумева следеће: 
 Кпса,  укпликп је дуга, мпра да буде везана/ ппкупљена; 
 Ставити визир кпји щтити пд прскаоа телесних тешнпсти / респиратпрнпг секрета или 

ставити защтитне напшаре. 
 

 
         Правилнп кприщћеое защтитних рукавица: 

 Нпкти на рукама треба да су исешени на краткп; 
 Дпк су вам рукавице на рукама, никакп не дпдирујете лице и немпјте везивати маске 

рукавицама кпјима сте већ дпдиривали ппврщине пкп себе; 
 Акп нисте у мпгућнпсти да меоате рукавице ппсле свакпг кпнтакта са дпкументацијпм, 

нпвцем или другим предметима, рукавице испрскати 70% алкпхплпм. 
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УПУТСТВП ЗА ПРПВЕТРАВАОЕ УЧИПНИЦА, КАНЦЕЛАРИЈА И  
ПСТАЛИХ ПРПСТПРИЈА У СКЛППУ  

ПСНПВНЕ ШКПЛЕ   
“ЖАРКП ЗРЕОАНИН”  

НПВИ САД  
 
 

 Псигурајте да је раднп пкружеое шистп и хигијенскп и пдржавајте прирпдну циркулацију 
ваздуха у затвпренпм. Ушипнице и канцеларије  за вище пспба су јавни прпстпр у кпме 
ппстпји ризик пд инфекције кпрпна вируспм, преппрушује се редпвнп и ушесталп 
прпветраваое. 

 Приликпм птвараоа и затвараоа Пснпвне щкпле “Жаркп Зреоанин“ Нпви Сад пднпснп на 
ппшетку и крају раднпг дана дпбрп прпветрити ушипнице и пстале  прпстприје.  

 Такпђе акп временски услпви дпзвпљавају, стаклени излпг тј прпзпр у ушипницама и 
канцеларијама држати птвпреним, а све у циљу прпветраваоа прирпдним путем. 

 У тпку раднпг дана прпветравати и пстале прпстприје щтп шещће, пријемни хпл, хплпве, 
кабинете, библиптеку, тпалет, фискултурну салу итд. 
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МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА ППСТУПАОЕ У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ 

Када ппслпдавац ппсумља 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 ппдатка п лишнпсти. 
 
Ппслпдавац је дужан да у слушају ппјаве заразне бплести пбезбеди примену превентивних мера, а 
нарпшитп следећи: 
 Изплаципни прпстпр  се редпвнп физишки и хемијски дензификује и прпветрава; 
 Ппщтују се прпцедуре уласка и изласка у изплаципни прпстпр, прпписана средства и 

ппрема за лишну защтиту на раду и друге мере защтите тпкпм прпцеса рада; 
 Прецизнп се дефинищу правци кретаоа заппслених крпз радне и ппмпћне прпстприје; 
 Прганиизује се стрпга кпнтрпла кретаоа заппслених из прганизаципне јединице у кпјпј је 

радип заражени заппслени; 
 Кпнтакти заппслених из изплпване прганизаципне јединице са другим заппсленима се 

свпде на нужне уз прпписане мере лишне  защтите; 
 Примеоују се све друге мере пп преппруци епидемиплпга. 

Ппступак пријаве симптпма и утврђиваое COVID-19 приказани су на щеми бр. 1. 

Шема бр. 1: Ппступак пријаве симптпма и утврђиваое COVID-19  
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ППЈАВА СИМПТПМА ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТП ЦПВИД 19 КПД ЗАППСЛЕНПГ 

 
 

  
1. Заппслени пријављује ппстпјаое симптпма заразне бплести ЦПВИД 19 неппсреднпм 
рукпвпдипцу, 
2. Заппслени пбавезнп пдлази у Кпвид амбиланту надлежнпг Дпма здравља на преглед и п 
исхпду пбавещтава неппсреднпг рукпвпдипца и дпставља пптврду лекара, 
3. Прати ппјаве симптпма заразне бплести кпд заппслених из блискпг кпнтакта, 
4. Заппслени пбавезнп пријаљује кпнтакт са пбплелим ван раднпг пкружеоа. 
     

 
     
            Лекар птклаоа сумоу                                                       Лекар утврђује ппстпјаое ЦПВИД 19 

на пбплеое ЦПВИД -19    
  

 
 

 Пп ппправку заппслени се 
             враћа на ппсап    

 
 

  
 

 
                                                                                                          
 

 
 

 
 
 
 

 
 

1.Заппслени пбавещтава неппсреднпг рукпвпдипца и у слушају пптврђиваоа ЦПВИД-19 дпставља 
извещтај п привременпј спрешенпсти за рад (дпзнака). 
2.Неппсредни рукпвпдилац пбавещтава директпра и лице за безбеднпст и здравље на раду. 

 
 
 

Заппслени се враћа на ппсап 

Цпвид 19 није 
пптврђен            

Цпвид 19 нпптврђен          

Лекар 
упућује 
на 
бплнишкп 
лешеое  
 

Лекар прпписује 
мере                                                                                                               

Сампизплацијеи/или 
изплације 
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Активнпсти за спречаваое ширеоа COVID-19 
Акп се пптврди да заппслени има COVID-19, тада неппсредни рукпвпдилац у сарадои са лицем за 
безбеднпст и здравље на раду прганизује пбављаое ппслпва такп да се заппслени кпји су 
бправили у прпстпријама у кпјима је бип присутан заражени заппслени премещтају у друге 
прпстприје дпк се не изврщи дезинфекција тих прпстприја. Заппслени се мпгу вратити на рад тек 
када се изврщи дезинфекција прпстприја у кпјима је бправип заражени заппслени. Даље, лице за 
безбеднпст и здравље на раду идентификује кпнтакте зараженпг заппсленпг са другим 
заппсленима и са странкама и прати ппјаву симптпма кпд заппслених кпји су били у блискпм 
кпнтакту. Пп сазнаоу за пптврђени ппзитивни слушај заразе заппсленпг лице за безбеднпст и 
здравље на раду врщи сталну кпмуникацију са епидемиплпгпм, Министарствпм здравља и 
Институтпм за јавнп здравље, какп би предлпжип мере за ппбпљщаое. 
Ппступак накпн пптврђенпг слушаја COVID-19 у Устанпви, ради спрешаваоа щиреоа заразне 
бплести приказан је на щеми бр. 2. 
Шема бр. 2: Ппступак накпн пптврђенпг слушаја COVID-19 ради спрешаваоа щиреоа 
 

 
ППТВРЂЕН СЛУЧАЈ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.Лице за безбеднпст и здравље 
на раду идентификује претхпдне 
кпнтакте пбплелпг са 
заппсленима и странкама, 
2.Прати се ппјава симптпма 
заразне бплести кпд заппслених 
из блискпг кпнтакта, 
3.Лице за безбеднпст и здравље 
на раду пд пптврђенпг 
ппзитивнпг слушаја у сталнпј је 
кпмуникацији са епидемиплпгпм 

1. Пдређује се 
минималнп 
пптребан брпј 
заппслених самп за 
рад у тпј 
прганизаципнпј 
јединици 

2. Врщи се 
дезинфекција 
прпстпра у кпјима је 
бправип заражени 
заппслени 

Накпн дезинфекције 
прпстприја у кпјима је 
бправип 
заражени,заппслени се 
враћају на ппсап. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

  
 

 
Перите руке пкп 20 
секунди сапунпм и 
тпплпм впдпм или 

кпристите гел за 
дезинфикпваое 

Кащљите и 
кијајте у 
папирне 

марамице 

Укпликп немате 
марамицу, 

кпристите рукав 

Избегавајте дпдир 
пшију, нпса и усана 
неппраним рукама 

Најбпљи начин да се руке исправнп пперу 

Кпрак 1: Ппквасите руке (щаке) текућпм впдпм. Кпрак 4: Темељнп исперите текућпм впдпм. 

Кпрак 2: Упптребите дпвпљнп сапуна да се прекрију 
мпкре щаке. Кпрак 5: Псущите руке шистим 

убруспм/марамицпм  или пещкирпм за 
једнпкратну упптребу. 

Кпрак 3: Истрљајте све ппврщине щака – укљушујући 
делпве на ппзадини, између прстију и исппд нпктију 
– шинећи тп најмаое 20 секунди. 

 

Шта да радите акп ппсумоате на нпву КПРПНА ВИРУСНУ инфекцију? 

 
Акп имате температуру, кащаљ и птежанп дисаое, пптражите 
лекарску ппмпћ са првим симптпмима бплести какп бисте смаоили 
ризик пд развпја тежих пблика инфекције и сетите се да кажете свпм 
лекару акп сте недавнп путпвали у вируспм угрпжена ппдрушја. 

 
 
Узимаое лекпва на свпју руку пппут антибиптика није ефикаснп 
прптив КПРПНА ВИРУСА и мпже шак бити щтетнп. 
 

 
 

 
 

УПУТСТВП ЗА ППНАШАОЕ У ВЕЗИ КПРПНА ВИРУСА 
 

 Не панишите! Будите разумни, свесни, ппрезни и прганизпвани, свакп у свпм пкружеоу 
(ппрпдица, ппсап,...). Детаљнп испланирајте какп ћете да се ппнащате акп се ппјаве први 
симптпми. 

 Важнп је да се пнај кпји дппутује из инпстранства сам пријави где је све и кпликп бправип.  
 Ппщта лишна хигијена. 
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 Храните се здравп. Једите впће и ппврће и све пнп щтп ће да вам ппдигне имунитет и 
ублажи клинишку слику. Намирнице дпбрп пперите и дпвпљнп термишки пбрадите. 

 Кпристите лепе дане, щетајте ппред језера, у паркпвима и  где нема загађеоа. 
 Избегавајте бправак у групама. 
 Акп већ дпђе дп заразе, лешеое се спрпвпди у изплацији. Таква пспба није у стаоу да ради 

и не треба ни збпг других да дплази на ппсап. 

Шта да радите акп ппсумоате на нпву КПРПНА ВИРУСНУ инфекцију? 
Акп имате температуру, кащаљ и птежанп дисаое, пптражите лекарску ппмпћ са првим 
симптпмима бплести какп бисте смаоили ризик пд развпја тежих пблика инфекције и сетите се да 
кажете свпм лекару акп сте недавнп путпвали у вируспм угрпжена ппдрушја. 
Узимаое лекпва на свпју руку пппут антибиптика није ефикаснп прптив КПРПНА ВИРУСА и мпже 
шак бити щтетнп. 

 
 
 
Кпнтакт: Институт за јавнп здравље Србије „Др Милан Јпванпвић Батут“ – Епидемиплпшки 
центар. 
Телефпни мпбилних екипа епидемиплпга: 011 2078 672 
Телефпни епидемиплпшке слузбе у „Градскпм завпду за јавнп здравље Бепград“ су: 
011/2078671 и 011/2078673 
и пстали кпнтакт телефпни Института за јавнп здравље у месту пдредишта тј. Града Нпвпг Сада. 
 

 
УДРУЖЕОЕ ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ СРБИЈЕ 

 SERBIAN ASSOCIATION FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 
 

УПУТСТВП 
П ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД У  

КАНЦЕЛАРИЈАМА У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПД COVID – 19 
 

 
Према Правилнику п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагаоу биплпщким 
щтетнпстима KПРПНА ВИРУС  се сврстава: 

  
 

 У биплпщку щтетнпст групе 4 кпја прпузрпкује тещку бплест кпд људи и представља 
пзбиљну ппаснпст пп заппслене. 

 Мпже ппстпјати виспк нивп ризика прпщиреоа на пкплину. 
 Углавнпм нису дпступне ефикасне мере прпфилаксе, пднпснп лешеоа. 
 Задржаваое вируса на ппврщинама. 

 
Вирус се мпже задржати на ппврщинама у канцеларијама и у ушипницама збпг тпга треба ппјашати 
хигијену на: 
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 Квакама улазних и прплазних врата. 
 Чврстим ппврщинама на щалтерима, хемијским плпвкама. 
 Квакама пд врата.  
 Рукпхват на степенищтима. 
 Славинама. 
 Дугмадима и рушкама WС-кптлића. 
 Батеријама са сапунпм. 
 Тастатуре, телефпни, мищеви, мпбилни телефпни. 
 Прибпр за писаое, хефтаое, маказе, напшаре. 

 
Редпвније пдржаваое хигијене ппдпва (најбпље тпплим впденим раствприма на бази хлпра).  
Редпвнп праое крпа за брисаое.  
Никакп не мещати крпе за ппд и радне ппврщине.  
Честп прпветраваое радни прпстприја, кап и прпстприја за пдмпр, тпалета, хпдника.  
Преппрушује се упптреба впде за пиће из јавнпг впдпвпда. Укпликп се кпристи впда из апарата, 
непхпдна је редпвна дезинфекција свих славина, рушица и делпва кпји се хватају или притискају 
при пуоеоу шаща. 
Истп се пднпси на апарате за кафу или "вендинг" мащине. Све ппврщине је неппхпднп редпвнп 
ппрати (минималнп једнпм на дан) и дезинфикпвати све ппврщине кпје се дпдирују при куппвини 
напитака или хране. 
 
Идентификујте заппслене кпји мпгу да раде пд куће, кљушне заппслене за кпје је неппхпднп да 
дплазе на ппсап и заппслене кпји неће бити уппслени тпкпм кризе; за сваку групу дефинищите 
нпве метпде рада и примените мере защтите на радним местима; флексибилни рад пд куће - 
псигурати да рад пд куће функципнище без знашајнијих сметои (ИТ ппдрщка је дпступна, 
заппслени имају адекватан прптпк интернета и услпве рада); заппслени кпји не мпгу да раде пд 
куће - предузмите мере дезинфекције раднпг прпстпра и ппреме кпју заппслени кпристе, 
пмпгућите заппсленима да врще дезинфекцију руку и прате упутства за защтиту пд инфекције кпје 
прпписује држава, прилагпдите раднп време какп би заппслени дплазили у кпнтакт са щтп маоим 
брпјем људи. 
 
 
 

 
ПСНПВНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА СПРЕЧАВАОЕ ПРЕНПСА ИНФЕКЦИЈЕ НПВИМ КПРПНА ВИРУСПМ 

У КАНЦЕЛАРИЈАМА И  
ЗАТВПРЕНПМ ПРПСТПРУ 

ПРЕППРУКЕ: 

1.Заппслени кпји сумоају да имају симптпме акутне респиратпме бплести (суви кащаљ, ппвищена 
телесна температура, бплпви у мищићима, недпстатак даха и др.), треба да пстану кпд куће и јаве 
се изабранпм лекару телефпнпм, ради кпнсултације. Акп се симптпми исппље рп дпласку на 
ппсап, да ппкрију нпс и уста маскпм или акп је немају, марамицпм кад кащљу или кијају (лактпм 
или раменпм акп немају марамице} и да се пдмах упуте кући. 
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2.Пре уласка у пословни простор, обавезна је дезинфекција обуће и руку. За све запослене 
обезбедити гел за дезинфекцију руку. Препоручује се 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. За брисање руку користити папирне марамице/убрусе које након 
употребе одмах бацити у канту. За све канцеларије обезбедити Асепсол 1% ро канцеларији.  
3.Осигурајте да је радно окружење чисто и хигијенско и одржавајте циркулацију ваздуха у 
затвореном. Канцелрија  за више особа је јавни простор у коме постоји ризик од инфекције 
корона вирусом, препоручује се ношење маски. Редовно проветравајте канцеларију. 
4.Пре употребе рачунара пребришите тастатуру, миш и подлогу за миш 70% алкохолом. 
Након употребе рачунарске опреме поновите исти поступак. Мобилни телефон је иначе 
уређај на коме се концентрише највећи број штетних микророрганизама. Обришите га са 
свих страна више пута у току дана 70% алкохолом. Фиксне телефоне, нарочито телефонску 
слушалицу, прибор за писање, хефтање, маказе, наочаре, штампаче, стаклене површине 
пребришите више пута у току дана истим поступком. 
5.Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа, 
односно омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 2 м, а пожељно и већу. 
Током епидемије, покушавајте да избегавате људе у скученом простору. Приликом 
активности на отвореном, избегавајте места где има гужве. 
6.Повремено умивање чистим рукама и испирање уста топлом водом, чајем или средствима 
за оралну хигијену. Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицом и чистим 
рукама. 
7.Забранити наручивање и доставу хране у пословним објектима. Уместо тога даје се 
препорука запосленима да доносе готову храну у произвођачкој амбалажи или суву храну 
припремљену код куће. Смањите потребу за честим оброцима. Оброк не делите са колегама. 
Покушајте да избегавате скидање маски, избегавајте чест контакт са устима, носом и очима. 
Обавезно се држите на сигурној удаљености од других  и обратите пажњу на здравље 
осталих у близини. 
8.Обуставити организовање лекарских прегледа за запослене који обављају рад за 
рачунаром, рад ноћу за време трајања ванредне ситуације. 
9.Забранити улазак корисницима услуга у административне просторије без изричитог 
одобрења оне особе код које корисник услуга жели пријем. Уколико корисник услуга улази у 
круг објекта обавезно вршити дезинфекцију обуће и руку. 
 
 
10.При коришћењу курирске испоруке, пожељно је да се роба/пакет оставља на вратима. 
Код припреме и након отварања пакета, пре и после јела, повремено - у току рада треба 
опрати руке. 
11.Смеће у канцеларијама износити на крају рада из радног простора и исте уредно одлагати 
у ПВЦ кесе (тзв.трегерице) и одложити га у контејнер, кога уредно треба затварати. 
Обратите пажњу да се ђубре неплански не разбације и просипа, као и на заштиту приликом 
бацања смећа при чему обавезно носите рукавице за једнократну употребу. 
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ХИГИЈЕНА ЗАППСЛЕНИХ 

 
 Пдећа у кпјпј заппслени, кап и ушеници у прпдуженпм бправку,  дплазе у щкплу мпра да буде 

уредна и шиста. 
 Пдећу кпју сте нпсили у щкплу, када дпђете кући, скините и пдлпжите је на праое. 
 Преппрука је да у пращак за вещ дпдате кащику спде бикарбпне. 
 Нарпшитп је важна хигијена руку. 
 Руке треба прати тпплпм текућпм впдпм и сапунпм. Руке се мпрају прати щтп шещће, а 

пбавезнп пре ппшетка рада, пре припреме и кпнзумираоа хране, у свакпм тренутку када се 
запрљају или кпмтаминирају, ппсле упптребе тпалета. 

 Нпкти мпрају бити шисти и уреднп ппдрезани, а на рукама се не сме нпсити прстеое и други 
накит. 

 
 
 

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКПМ КПРИШЋЕОА СЛУЖБЕНПГ ВПЗИЛА 
 

 Приликпм упптребе службенпг впзила, пбавезнп је кприщћеое защтитне маске и рукавица; 
 Пбавеза вази какп за впзаше такп и за пстала лица у впзилу; 
 У впзилу се мпже налазити максималнп 3 пспбе, псим у изузетник ситуацијама, а уз сагласнпст 

неппсреднпг рукпвпдипца; 
 Укпликп се у впзилу налази псим впзаша јпщ једнп лице, истп треба да седи на садоем седищту 

впзилп и тп дијагпналнп пд впзаша; 
 Накпн заврщетка дневних пбавеза, дужнпст впзаша је да изврщи дезинфецију впзила (вплан, 

меоаш, кпнтрплна табла), кап и прпветраваое у трајаоу пд минималнп 10 минута; 
 Такпђе впзаш је дужан да изврщи дезинфекцију сппљащоег дела впзила дезинфекципним 

средствпм, ппсебнп дела исппд браника и дела пкп гума; 
 Укпликп  се прпмени лице кпје управља впзилпм, пре ппшетка кприщћеоа впзила неппхпднп је 

изврщити дезинфекцију впзила (вплана, меоаша, кпнтрплне табле), кап и изврщити прпветраваое 
у трајаоу пд минималнп 10 минута; 

 
 
 

ХИГИЈЕНА ТПАЛЕТА 

 
 Тпалети се мпрају вище пута у тпку смене шистити и дензификпвати уз упптребу средстава за 

дезинфекцију; 
 У тпалету су пбезбеђени и лавабпи са хигијенски исправнпм тпплпм и хладнпм впдпм, кап и 

средства за праое руку и папирни убруси за брисаое; 
 У сваку канту се мпрају ппставити кесе; 
 Кесе се не смеју препуоавати и мпрају се редпвнп меоати; 
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 Кесе кпје се бацају се мпрати везати и пдлпжити у кпнтејнер са кпмуналним птпадпм; 
 Забраоенп је кприщћеое заједнишких  крпа и пещкира; 
 Кпристити папирне убрусе за брисаое руку, искприщћене убрусе пдмах пдлпжити у канту. 

 
ХИГИЈЕНА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 

 
 На улазу у фискултурну салу ппставити дезп-баријере и дпзере за дезинфекцију руку за 

пбавезну дезинфекцију при уласку у фискултурну салу(у складу са мпгућнпстима - 
бескпнтактни дпзери). 

 На виднпм месту пбавезнп мпрају бити истакнута правила ппнащаоа за заппслене и ђаке, 
кап и Правилник п ппнащаоу заппслених и ђака за безбедну упптребу ппреме и сппртских 
реквизита. 

 Приликпм птвараоа и затвараоа сале, пднпснп на ппшетку и крају раднпг дана дпбрп 
прпветрити све прпстприје и дезинфикпвати све радне ппврщине, ппрему, справе и друге 
реквизите кпји се кпристе у сали, кап и ппд у прпстпријама.  

 Такпђе акп временске услуге дпзвпљавају, прпзпре у фислултурнпј сали увек држати 
птвпрене. 

 У тпку раднпг дана прпветравати и све прпстприје щтп шещће, пријемни хпл, свлашипнице. 
 Сви заппслени мпрају нпстити лишну защтитну ппрему, пднпснп защтитну маску и защтитне 

рукавице тпкпм целпкупнпг раднпг времена. 
 Ђаци мпрају кпристити сппствене пещкире и друга средства лишне хигијене. 
 Кприщћеое заједнишких, ппмпћних прпстприја, кап щтп су свлашипнице, тущ кабине, 

мпгуће је самп укпликп ппстпји мпгућнпст да се накпн свакпг кприщћеоа изврщи 
дезинфекција те прпстприје. 

 Расппред ппреме, справа и других реквизита за вежбаое, пднпснп прганизација вежбаоа 
мпра бити таква да у свакпм мпменту између вежбаша буде физишка удаљенпст пд 
најмаое 2 метра, пднпснп 10 метара квадратних пп ђаку. 

 Ппрема, справе и реквизити за вежбаое се мпрају дезинфикпвати накпн сваке упптребе. 

 
 
 
 

КПРИШЋЕОЕ КЛИМА УРЕЂАЈА 
 
Централни клима уређај мпже да прпщири бплест. Тпкпм епидемије, упптребу централне 
климатизације треба зауставити или смаоити.  
Пбратити пажоу на следеће: 
 Укљушите истпвременп и издувни вентилатпр. 
 Пптребнп је пшистити и дезинфикпвати клима уређај. 
 И нецентрализпвану климатизацију, треба редпвнп пшистити. 
 Редпвнп птварајте врата и прпзпре да бисте пдржали унутращоу циркулацију свежег ваздуха. 
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БРИГА П МЕНТАЛНПМ ЗДРАВЉУ У ДПБА КПРПНЕ 

 
Важнп је да будемп инфпрмисани п ситуацији са нпвим кпрпна вируспм, какп бисмп ускладили 
ппнащаое са преппрукума званишних устанпва, али ушестала излпженпст великпј кплишини 
инфпрмација мпже да буде преплављујућа и ппдстакне нащу узнемиренпст и панишне дпживљаје. 
Дпбрп је пгранишити кпнсултпваое вести, ппртала и друщтвених мрежа п кпрпна вирусу на једнпм 
или два пута дневнп. Избегавајте пне садржаје кпји у вама изазивају узнемиренпст, пратите самп 
практишне савете п тпме какп треба да се защтитите у датпм мпменту. Усмерите пажоу на друге 
теме кпје су Вам занимљиве. 
Избегавајте инфпрмације неппузданих извпра. У пваквим ситуацијам, кружи мнпгп гласина и 
лажних инфпрмација. Пне мпгу да дппринесу щиреоу панике, пдгпвпрнп делите са другима 
садржаје п Кпрпна вирусу.  
Предлажемп следеће извпре инфпрмација: 
Ппртал COVID – 19 Института за јавнп здравље Србије “Др Милан Јпванпвић Батут” и Министарства 
здравља Републике Србије. 
Интернет страницу Института за јавнп здравље Впјвпдине. 
Раскрикаваое и Fаке Nеws трагаш – ппртал кпји прпверавају извпре инфпрмација кпје круже на 
интернет и у ппјединим медијима и пбављају када пткрију да се ради п неташним инфпрмацијама 
и лажним вестима. 
 
Пдржваое спцијалних кпнтаката је важнп. Иакп смп уппзпрени да смаоимп директне кпнтакте, и 
даље је важнп да пдржавамп кпнтакте путем телефпна, имејла и друщтвених мрежа. 
Пдржаваое упбишајене рутине или псмищљаваое нпве је важнп. Нема пптребе да прекинете са 
упбишајеним активнпстима (псим пних кпје нису у складу са превентивним мерама). 
Пвп је прилика и да псмислите нпве рутине и навике кпје су у складу са преппрукама здравствених 
званишника. 
Примените кпнструктивне стратегије за нпщеое са стреспм и узменирујућим мислима. 
Размислите п тпме щта вам инаше ппмаже у стресним ситуацијама. Прпнађите пнп щтп вас лишнп 
умирује. 
Ппдржите и друге кпји су забринути, разгпвпрпм, практишнпм ппмпћи – ппдрщка другима мпже 
да делује ппзитивнп и на ваще менталнп здравље и ппвећа дпживљај кпнтрпле над ситуацијпм. 
  

 

ПРИМЕНА СРЕДСТАВА И ППРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 

У средства и ппрему за лишну защтиту на раду у циљу спрешаваоа щиреоа заразне бплести 
ЦПВИД - 19 спадају защтитна маска и защтитне рукавице, а пп пптреби и визири.  
Накпн праоа и дезинфекције руку, заппслени најпре стављају защтитну маску, а затим защтитне 
рукавице.  
Защтитна маска служи да спреши директнп удисаое инфективнпг садржаја. Маска се мпже 
кпристити самп дпк не ппстане влажна. Укпликп се маска за једнпкратну упптребу скине са лица, 
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вище се не сме враћати на лице и ппнпвп кпристити. Изузетак представља платнена маска кпја се 
накпн скидаоа са лица накнаднп мпже прати и пткувати на 95 степени. Исту је пптребнп и 
испеглати, шиме се унищтава присуствп вируса.  
Неправилнп је маску пдлагати на радну ппврщину, стављати да виси пкп врата, држати је пп 
чеппвима и слишнп.  
Пре упптребе маске, пптребнп је ппрати и дезинфикпвати руке.  
Защтитна маска се ставља на лице такп да прекрива нпс, уста и вилишни деп лица (браду).  
У зависнпсти пд врсте защтитне маске, иста се везује на пптиљку и врату или се фиксира путем 
еластишних трака оихпвим стављаоем иза ущију.  
Защтитна маска мпра дпбрп да пријаоа на лице и не сме бити лабава јер тп мпже дпвести дп 
прппущтаоа инфективнпг садржаја, пднпснп вируса. Нарпшитп је битнп да защтитна маска буде 
анатпмски прилагпђена пблику лица заппсленпг и фиксирана у кпрену нпса.  
Защтитне рукавице имају функцију да защтите заппсленпг пд директнпг кпнтакта са зараженим, 
пднпснп инфективним ппврщинама кпје се мпгу ппјавити у месту рада. Кап и кпд защтитне маске, 
важна је оихпва правилна упптреба. У супрптнпм, пренпс инфекције са заражене ппврщине се не 
мпже спрешити.  
Да би защтитне рукавице имале свпју защтитну функцију, неппхпднп је придржавати се следећих 
правила:  

1. Пре ппшетка упптребе защтитних рукавица руке се мпрају ппрати сапунпм и 
дезинфикпвати,  

2. Нпкти на рукама мпрају бити краткп исешени,  
3. Заппсленима се забраоује да исппд рукавица нпсе сатпве, прстеое, наруквице или други 

накит,  
4. Чисте и неупптребљаване рукавице пптребнп је навући на руке,  
5. Заппслени треба да буду уппзнати да се и рукавицама пренпси инфекција и да су дужни да 

перу руке и са рукавицама на себи средствпм за дезинфекцију ппсле свакпг кпнтакта са 
ппслпвним клијентима и слишнп,  

6. Заппслене пбушити да щтп је мпгуће ређе рукама дпдирују пптенцијалне извпре 
инфекције, већ да кваке на вратима, светлпсне прекидаше и друге ппврщине ппщте немене 
дпдирују искљушивп лактпм, надланицпм или на други безбедан нашин,  

7. Пре скидаоа уппребљених защтитних рукавица, неппхпднп је руке дезинфикпвати 70% 
алкпхплпм,  

8. Дезинфикпване рукавице се ппсле упптребе скидају такп щтп се једнпм рукпм са 
унутращое стране рукавица свуше и тп такп да оена унутращоа страна буде преврнута ка 
сппља, шиме евентуални инфективни деп рукавице пстаје унутра. Скинуту рукавицу ставити 
у щаку на кпјпј се јпщ увек налази защтитна рукавица. Затим се другпм рукпм, кпја је сада 
без рукавице, такпђе са унутращое стране, рукавица свуше на исти нашин, и тп такп щтп се 
иста превуше прекп већ скинуте рукавице, шиме се направи "пакет" пд две рукавице. 
Упптребљене рукавице се пдлажу у ппсебну канту за птпатке,  

9. Защтитна маска се скида накпн скидаоа рукавица, а затим се и пна пдлаже у ппсебну 
канту за птпад,  

10. Накпн скидаоа ппреме за лишну защтиту на раду, заппслени је дужан да ппере и 
дезинфикује руке 

 



 

ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад    

 

Агенција за безбедност и здрављe на раду SAFETY FIRST doo Бачко Добро Поље 

 
 

34 

План пдржаваоа хигијене пбјеката, ппреме и раднпг прпстпра 

 

РАДНИ ПРОСТОР И ОПРЕМА 

 

Р.бр. Назив 
Учесталпст 

пдржаваоа 
Ппис рада 

1.  
Ппдпви и 

степенищте 

пре ппшетка рада 

и пп заврщетку 

рада. Укпликп је 

фреквенција 

људи већа, пнда 

се у складу са тим 

пдређеују 

дпдатни термини 

за дезинфекцију 

Чищћеое уз упптребу средстава на бази хлпра за све 

керамишке ппврщине, пднпснп алкпхпла или другпг 

дезинфицијенса за дрвене или друге ппврщине 

2.  
Врата и 

кваке 

Пре ппшетка рада 

и на крају рада. 

Перипдишнп на 2 

сата 

Чищћеое се врщи крппм и 70 % алкпхплпм 

3.  Пплице 
Пре ппшетка рада 

и на крају рада 
Чищћеое се врщи крппм и 70 % алкпхплпм 

4.  
Санитарне 

Прпстприје 

На сваких 2 сата и 

пбавезнп на крају 

раднпг времена 

Чищћеое уз упптребу средстава на бази хлпра за све 

керамишке ппврщине уз пбилнп испираое впдпм 

5.  
Радни 

стплпви 

пре ппшетка рада 

и пп заврщетку 

рада 

Чищћеое се врщи крппм и 70 % алкпхплпм 

6.  
Ппрема за 

рад (лишна) 

пре ппшетка рада 

и пп заврщетку 

рада 

Чищћеое се врщи крппм и 70 % алкпхплпм или 

аспесплпм 

7.  

Ппрема за 

рад 

(заједнишка) 

пре ппшетка рада 

и пп заврщетку 

рада. 

Перипдишне пре 

и ппсле сваке 

упптебе. 

Чищћеое се врщи крппм и 70 % алкпхплпм или 

аспесплпм 
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Приликпм шищћеоа и дезинфикпваоа ппреме за рад и пдржаваоа хигијене пбавезна је упптреба 
защтитних рукавица и защтитен маске. Крпе кпје се кпристе за дезинфекцију се мпрају прати 
свакпдневнп на виспкпј температури. Укпликп тп није мпгуће, пбавезнп кпристити једнпкратне 
убрусе за дезинфекцију. 

 
 
ПРЕППРУЧУЈЕ СЕ: 
 
 Практикујте дпбру хигијену укљушујући праое руку, праое веща, шищћеоа ппсуђа и ващег 

дпма. 
 Имајте планпве за забаву у кући. Будите у кпнтакту са шланпвима ппрпдице и пријатељима 

путем телефпна, е-ппщте или друщтвених мрежа. 
 Пдржавајте групне разгпвпре са псталим шланпвима ващег тима какп бисте пстали у кпнтакту. 
 Дпк сте кпд куће, псигурајте да сваки шлан дпмаћинства такпђе има дпвпљнп времена за себе.  
 Имати мирнп време за себе је важан деп дпбрпбити за свакпг ппјединца. 
 Пбезбедити редпван сан и пбрпке у тпку дана. 
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ППЕРАЦИПНАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МЕРА И АКТИВНПСТИ ПРИМЕНЕ МЕРА И АКТИВНПСТИ У 
ЦИЉУ ЈАСНПГ И ПРАВПВРЕМЕНПГ ППСТУПАОА ЗАППСЛЕНИХ У СПРЕЧАВАОУ РИЗИКА 

ПД ШИРЕОА ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ 
  ВИРУСПМ SARS-CoV-2 

 
 На улазу у ПШ "Жаркп Зреоанин" Нпви Сад (у даљем тексту щкпла) ппставити дезинфекципну 

баријеру са дезинфекципним средствпм. 
 На улазу у щкплу пбезбедити дезинфекципна средства за руке. 
 На улазу у щкплу истаћи уппзпреое – апел кприсницима щкпле да су дужни да  нпсе защтитне 

маске и рукавице. 
 Заппсленима и ппсетипцима щкпле пбезбедити дпвпљне кплишине защтитних маски и 

защтитних рукавица. 
 Заппслени и ппсетипци щкпле пбавезнп да кпристе тј нпсе защтитне рукавице и защтитне 

маске. 
 Унутар пбјект придржавати се мера спцијалне дистанце такп да размак буде минимум 2 м. 
 Ппставити знакпве уппзпреоа на мере спцијалнпг дистанцираоа и пбавезе придржаваоа 

размака. 
 
 У тпку раднпг времене перипдишнп у једнаким временским интервалима спрпвести 

дезинфекцију радних ппврщина са кпјима заппслени ПШ "Жаркп Зреоанин" Нпви Сад дплазе 
у дпдир. 

 Максималнп се придржавати превентивних мера за безбедан и здрав рад –УПУТСТВП П 
ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД У КАНЦЕЛАРИЈАМА У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ПД COVID– 19. 

 Кприщћена лишна защтитна средства на правилан нашин пдлагати у пластишне бипразградиве 
вреће за смеће и редпвнп пднпсити у кпнтејнере за кпмунални птпад. 

 Тпкпм рада, кад је тп мпгуће, врщити щтп шещћа праоа руку тпплпм впдпм и сапунпм, кап и 
прпветравати прпстприју у кпјпј се бправи. 

 Укпликп се псете билп какви симптпми кпји указују на Кпрпну, пдмах се јавити у Кпвид 
амбуланту, НЕ дплазити на ппсап и јавити се телефпнпм Чланпвима радне групе. 

 Придржавати се свих упутсава дпнетих пд стране лица за безбеднпст и здраље на раду 
(упутствп за темељнп и исправнп праое руку, упутствп за прпветраваое ушипница и других 
пбјеката у щкпли,  упутствп за правилну примену лишних средстава за защтиту...) 
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Рпк примене: ПДМАХ 
 
 
Пбавеза примене: ПДНПСИ СЕ  НА СВЕ ЗАППСЛЕНЕ, ЂАКЕ И РПДИТЕЉЕ ЂАКА КПЈИ УЛАЗЕ У ШКПЛУ 
 
Дана: 29.10.2021. гпдине 
 
 
 
  Лице  за безбеднпст и здравље на раду:                                                            Ппслпдавац: 
 
 
 
  
Гпран  Грубищић, дип.инж                                                                           Жаркп Мущицки, директпр 
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