
Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19 
 

 
 

ПОЈАВА СИМПТОМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 

КОД ЗАПОСЛЕНОГ 
 

 

 
 

1. Запослени пријављује постојање симптома заразне болести COVID-19 

непосредном руководиоцу/послодавцу 

2. Запослени обавезно одлази у ковид амбуланту надлежног Дома здравља на 

преглед и о исходу обавештава непосредног руководиоца/послодавца и 

доставља потврду лекара 

3. Прати се појава симптома заразне болести код запослених из блиског 

контакта 

4. Запослени обазено пријављује контакт са оболелим ван радног окружења 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лекар 

прописује мере 

самоизолације 

и/или лечење 
 

  

Лекар упућује 

на болничко 

лечење 
 

 

 

 

 

 

Запослени се враћа на посао по престанку симптома и опоравку 

 

 

 

 

 

 

 

Лекар утврђује постојање COVID-19 
 

 

Лекар отклања сумњу 

на обољење COVID-19 
 

 

COVID-19 потврђен 
 

 

По опоравку запослени 

се враћа на посао 
 

 

COVID-19 

није потврђен 
 

 

1. Запослени обавештава непосредног руководиоца/ послодавца.  

     У случају потврђивања COVID-19 доставља извештај о привременој  

     спречености за рад (дознака) 

2. Непоредни руководилац/ послодавац обавештава лице за безбедност и 

здравље на раду 
 



Поступак након потврђеног случаја COVID-19 

 
 

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ 
 

 

 

 

 

 

 

Симптоми инфекције заразном болешћу COVID-19  

изазване вирусом SARS-COV-2 
 

Најчешћи симтоми који се могу јавити су: 

 кашаљ 

 отежано дисање или недостатак даха 

 повишена телесна температура 

 грозница 

 умор 

 губитак чула укуса или мириса 

 главобоља 
 

  Особе старије од 60 година и особе са хроничним здравственим 

проблемима (повишен крвни притисак, шећерна болест, болести срца и 

респираторних органа, малигне болести и др) односно особе са ослабљеним 

имунолошким системом су подложније тежим облицима инфекције. 
 

  

Начин преношења  
 

Два најчешћа начина ширења болести COVID-19 су: 

1. Директним путем- блиским контактом (загрљај, пољубац, руковање и 

др), коришђењем заједничког прибора за јело, пиће и одржавање хигијене 

и капљично- удисањем капљица које је заражена особа избацила 

кашљањем или кијањем 

2. Индиректним путем- контакт са контаминираним површинам, а затим 

додирнути сопствена уста, нос или евентуално очи. 

 

1. Врши се дезинфекција 

просторија у којима је боравио 

заражени запослени 

2. Одређује се минимално потребан 

број запослених само за рад у тој 

организационој јединици 
 

 

1. Непосредни руководилац/ послодавац 

и лице за безбедност и здравље на 

раду идентификују претходне 

контакте оболелог са запосленима и 

странкама 

2. Прати се појава симптома код 

запослених из блиског контакта 

3. Надлежни Завод за јавно здравље 

обавештава послодавца да је код 

запосленог утврђено присуство 

COVID-19 и путем писаног захтева 

тражи од послодавца достављање 

података неопходних за праћење 

стања у вези са COVID-19  
 

 

Након дезинфекција просторија и 

опреме за рад са којом је био у 

контакту заражени, запослени се 

враћају на посао 

 


