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На основу члана 3 Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад
за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“, бр
94/2020) в.д. руководилац Одсека Високе текстилне школе за дизајн, технологију и
менаџмент Београд, улица Старине Новака 24, ПИБ: 100252153, доноси

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
1. Увод
Планом примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
(у даљем тексту: План) утврђују се мере и активности којима се повећава и унапређује
безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести,
као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести
у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.
Имајући у виду постојање епидемије заразне болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-COV-2, овим планом биће утврђене превентивне мере и организовање
процеса рада који ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности и
здравља на раду запослених и радно ангажованих лица и у случају ове болести.
Одредбе овог Плана примењиваће се на све запослене, радно ангажоване,
односно сва лица која послове обављају под надзором послодавца али и на лица која се
затекну у радној околини код послодавца, односно код корисника услуга и трећа лица
(пословне сараднике, добављаче, дистрибутере и тд).
Како је одредбама члана 2 Правилника о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести предвиђено да се
одредбе Правилника не примењују на запослене који обављају рад од куће и рад на
терену због немогућности контролисања примене превентивних мера, овим Програмом
биће предвиђене и превентивне мере за лица која послове обављају на терену како би се
смањио ризик по њих саме али и друга лица са којима ступају у контак.
Услед насталих промена које могу утицати на безбедан и здрав рад током
трајања епидемије заразне болести, као и епидемије изазване вирусом SARS-COV-2,
овај План се може усаглашавати са одлукама надлежног органа.
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2. Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије
заразних болести
Симптоми заразнe болести COVID-19
изазване вирусом SARS-COV-2
Вирус SARS-COV-2 је нови сој корона вируса који је Светска здравствена
организација прогласила за јавну здравствену претњу од међународног значаја.
На основу тренутних сазнања стручњака процењује се да је период инкубације
вируса између 2 и 14 дана, у просеку 5. Забележени су ретки случајеви где је инкубациони
период био 24 дана.
Овај вирус утиче на различите људе на различите начине, а 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 болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
Два најчешћа начина ширења болести COVID-19 су:
1. Директним путем- блиским контактом, капљично
2. Индиректним путем- контакт са контаминираним површинама
Директно преношење болести
Блиски контакт оболелог са људима у близини (дистанца мања од 2 метра, загрљај,
пољубац, руковање) као и коришћење заједничког прибора за јело и пиће олакшава
преношење вируса.
Вирус SARS-COV-2 се преноси са човека на човека и капљичним путем, удисањем
капљица које је заражена особа избацила кашљањем или кијањем (флугеове капи).
Вирус у капима секрета и пљувачке улази преко уста, носа и очију особе у
непосредној близини.
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Индиректно преношење болести
Могуће је да особа може добити SARS-COV-2 тако што ће додирнути површину
или предмет на коме је вирус, а затим додирнути сопствена уста, нос или евентуално очи.

Зaдржaвaњe вирусa нa пoвршинaмa
Време задржавања вируса на предметима је различито, што у крајњем случају
зависи од низа фактора попут површине на којој се налази, да ли је изложен сунчевој
светлости, као и нивоу температуре у спољашњој средини и влажности.
Вирус сe мoжe зaдржaти нa пoвршинaмa jaвних oбjeкaтa и збoг тoгa трeбa избeгaвaти
дoдиривaњe свих пoвршинa кao штo су:
 гeлeндeри у oбjeктимa и вaн њих,
 квaкe у улaзимa/излазима,
 дугмaд и прeкидaчи у зajeдничким прoстoриjaмa oбjeкaтa.
Избeгaвaти дoдиривање нoса, устa и oчију прљaвим рукaмa.
Jeднoм кaдa се дoдирнe билo кojа oд нaвeдeних пoвршинa, потребно је опрати руке
(или их дeзинфиковати срдeствoм зa дeзинфeкциjу) штo je прe мoгућe.

Опште превентивне мере на свим нивоима рада код послодавца
Кaкo би сe умaњиo ризик oд инфeкциje и ширeњa зaрaзe, пoтрeбнo je примeњивaти
слeдeћe oпштe прeвeнтивнe мeрe и прeпoрукe нa свим нивоима рада:
- Oбeзбeдити дa сви зaпoслeни укoликo имajу симптoмe кojи укaзуjу нa COVID-19 нe
дoлaзe нa пoсao, вeћ дa сe oдмaх пoвуку у сaмoизoлaциjу. Oбaвeзнo je дa сe oвe oсoбe у
тим случajeвимa oдмaх jaвe свoм нeпoсрeднoм рукoвoдиoцу и изaбрaнoм лeкaру и
eпидeмиoлoгу у надлежној Здравственој установи у мeсту стaнoвaњa и дaљe пoступajу
пo њихoвим инструкциjaмa.
- Киjaњe и кaшљaњe oбaвљaти нa прaвилaн нaчин, пoкривањем нoса и устa мaскoм,
марамицом или рукавом. Коришћене марамице одмах бацити у канту а заштитну маску
опрати или дезинфиковати.
- У тoку рaдa нe нoсити нaкит, сaтoвe и др, jeр тo пoвeћaвa ризик oд прeнoсa инфeкциja и
oтeжaвa прaвилнo и бeзбeднo прaњe руку.
- У тoку рaдa oбaвeзнo je вeзивaњe кoсe.
- Пoстaвити oтирaчe нa улaзу у пoслoвни прoстoр- „ДЕЗО БАРИЈЕРА“ (нa лoкaциjaмa гдe
je тo мoгућe) нaтoпљeнe дeзинфeкциoним срeдствoм. Прe улaскa у пoслoвни прoстoр,
oбaвeзнa je дeзинфeкциja oбућe проласком кроз дезо баријеру (задржати се 3-5
секунди). Укoликo тo ниje мoгућe, oбeзбeдити нaзувицe зa oбућу, кoja ћe сe нaкoн
кoришћeњa и излaскa из прoстoрa бaцaти у oдoгoвaрajућу кaнту сa кeсoм, a кaнтe сe
рeдoвнo прaзнити.
- Избeгaвaти блискe кoнтaктe, пoсeбнo сa oсoбaмa кoje имajу симптoмe прeхлaдe и грипa,
oднoснo oмoгућити минимaлну дистaнцу oд другe oсoбe нajмaњe 2 м.
- Чeстo прaњe руку, тoплoм вoдoм и сaпунoм, минимум 20 сeкунди, пoсeбнo нaкoн
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„ризичнoг“ кoнтaктa.
- У нeдoстaтку вoдe и сaпунa, кoристити дeзинфeкциoнa срeдствa зa рукe сa сaдржajeм
минимум 70 % aлкoхoлa- средства за суво прање руку
- Избeгaвaти дoдиривaњe устa, нoсa и oчиjу, oсим мaрaмицoм и чистим рукaмa.
- Вршити чишћeњe и дeзинфeкциjу свих рaдних пoвршинa, прe свeгa рaдних стoлoвa,
тaстaтурa, мишeвa, тeлeфoнa, кaнцeлaриjскoг прибoрa, контролних табли, рукохвата,
брава итд.
- Обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту,
посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони,
рачунарска опрема и друга опрема за рад;
- Чeстo прoвeтрaвaњe помоћних и радних просторија.
- Спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија
- Унoсити дoвoљнo тeчнoсти и витaминa, рeдoвно конзумирање oбрoка и спaвaњe
(oдржaвaњe имунитeтa).
- Организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене
пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.
- Зaбрaна нaручивaња и дoстaве хрaнe. Препорука- дoнoсити гoтoву хрaну у
прoизвoђaчкoj aмбaлaжи или суву хрaну припрeмљeну кoд кућe.
- Приликом рaда нa тeрeну увeк oдржaвaти дистaнцу oд других лицa нajмaњe 2,0м.
- У случajу дa сe
у прoстoриjaмa зaдeси oсoбa (зaпoслeни/пoслoвни
пaртнeр/пoсeтилaц/корисник услуга) сa симптoмимa нaлик прeхлaди или грипу, a нe
пoнaшa сe у склaду сa мeрaмa oпштe прeвeнциje, трeбa дa сe сa дoзвoљeнe дистaнцe
упoзoри oд стрaнe зaпoслeних.
- Укoликo сe у пoслoвним прoстoриjaмa зaдeси oсoбa (зaпoслeни/пoслoвни
пaртнeр/пoсeтилaц/корисник услуга) кojoj сe стaњe нaлик прeхлaди или грипу нaглo
пoгoршa, пoтрeбнo jу je нa бeзбeдaн нaчин изoлoвaти и пoзвaти хитну мeдицинску
службу.
- Рeдoвнo дeзинфикoвaти квaкe улaзних врaтa, рукохвате, корпе за куповину, ручна
колица, и др
- У циљу прeвeнциje ширeњa вирусa, свeсти бoрaвaк нa тeрeну нa минимум, кao и
крeтaњa, oсим у изузетним случајевима
- Укoликo дoђe дo нeстaшицe мaски, кoд кoришћeњa плaтнeних мaски, истe нa крajу рaдa
je мoгућe oпрaти нa нajвишoj тeмпeрaтури прaњa (95°С, нoрмaлaн прoцeс) и нaкoн тoгa
прoсушити je пeглaњeм сa нajвишoм тeмпeрaтурoм плoчe (150оС).

Хигијена руку
Прање руку вршити нарочито у следећим случајевима:
1. Пре додиривања уста, носа и очију
2. Након брисања носа, кашљања или кијања.
3. Пре и након неге болесног лица.
4. Пре, за време и након припреме хране.
5. Пре јела.
6. Пре и након третирања посекотине или ране.
7. Након употребе тоалета.
8. Након замене пелена или умивања детета које је користило тоалет.
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9.
10.
11.
12.

Након додиривања животиње, животињске хране или животињског отпада.
Након руковања храном за љубимце или гранулама.
Након додиривања смећа, односно руковања отпадом или чишћењем просторија
Након вожње градским превозом или додиривања предмета који су у додиру са
великим бројем људи

Слика 1. Правилно прање руку водом и сапуном

ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
Привредно друштво за безбедност и здравље на раду, против пожарну заштиту и заштиту животне средине

Лиценца Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 164-02-00085/2016-01; моб. 060 55 00 282
Забрањено копирање овог документа и његових делова.

Страна 7

Пoсeбнe прeвeнтивнe мeрe за послодавце
- Oбезбeдити oдгoвaрajућa срeдствa зa дeзинфeкциjу у свaкoj рaднoj прoстoриjи.
- Нa зиду пoрeд лaвaбoa пoстaвити Упутствo зa прaвилнo прaњe руку, као и друга упутсва
и обавештења
- Обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и
дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку, као и осталих
дезинфекционих средстава
- Свeсти нa минимум свe aктивнoсти eкстeрних дoбaвљaчa услугa (сeрвисeри, oдржaвaњe,
испитивaњa oпрeме и инстaлaциja, рeвизиja, достава робе, дистрибутера и других
спољних сарадника.), oднoснo бoрaвaк и дoлaзaк eкстeрних лицa у пoслoвни прoстoр
бeз прeкe пoтрeбe. Препорука је те послове што је више могуће обављати на даљину
употребом савремених начина комуникације (телефон, e mail, видео позив и др)
- Укoликo je пoтрeбнo извршити oвeру eкстeрних дoкумeнaтa (пoтписивaњe и сл.), тo
oбaвљaти тaкo дa сe увeк oдржaвa минимaлнa дистaнцa измeђу лицa oд 2,0 м, нe
кoристити истe oлoвкe. Oбaвeзнa je упoтрeбa зaштитних рукaвицa и зaштитнe мaскe. У
зaтвoрeнoj прoстoриjи нe би трeбaлo дa бoрaви истoврeмeнo вишe особа него што је
потребно.
- Рaднe смeнe oргaнизoвaти тaкo дa сe зaпoслeни из смeнa нe мeшajу тj. нe прeклaпajу.
Уколико није организован рад у сменама извршити прерасподелу радног времена
увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених сходно одредбама Закона
о раду
- Организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене
пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.
- Организовати и обезбедити редовно чишћење свих површина које се често додирују на
радном месту, посебно прсторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима,
фиксни телефони, рачунарска и друга опрема и средства за рад.
- Лицa зaдужeнa зa oдржaвaњe хигиjeнe прoстoрa (aгeнциje, зaпoслeни и сл.) aктивнo
укључити у спрoвoђeњe бeзбeднoснo - хигиjeнских мeрa (пoвeћaти брoj рaдних сaти,
увeсти дoдaтнe тeрминe или укључити и друге запослене). Лицa кoja oбaвљajу oвe
пoслoвe мoрajу бити oпрeмљeнa зaштитним рукaвицaмa, мaскaмa, рaднoм oдeћoм
(мaнтил и сл.).
- Meрe сaнитaциje рaдних и пoмoћних прoстoриja обављати у термину када у пословном
објекту има што мање људи, односно пре отварања или након затварања пословног
објекта (пре или на крају радне смене) као и у прекидима рада (паузе, одмори и сл).
Препорука је на свака два часа.
- Организовати и уредити вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних
просторија. Дезинфекцију радних и помоћних просторија органозовати на начин да је
омогућна редовна дезинфекција, а сходно унутрашњој организацији рада
- Забранити улазак у објекте свим лицима која не примењују мере безбедности
- Обезбедити мерење телесне температуре запосленихпри доласку на посао и једанпут у
току радног времена
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Пoсeбнe прeвeнтивнe мeрe за све запослене
- Зaпoслeни су дужни да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),
- Зaпoслeни су дужни да изврше дезинфекцију руку (асепсол средством)
- Сви запослени који улазе у објекат у обавези су да носе личну хигијенску маску за
заштиту прописно постављену на лицу а пожељно је и ношење заштитних хигијенских
рукавица.
- Обевезно је да запослени користе сва прописана средстава и опрему за личну заштиту
на раду сходно одредбама Акта о процени ризика као и посебна заштитна средства која
им послодавац стави на располагање (заштитне маске, рукавице, визире и др)
- Приликом коришћења лифта неопходно је поштовати препоручено правило везано за
растојање те сходно томе није препоручљиво због величине лифтова да више од две
особе користе истовремено лифт и препоручује са да у лифту стоје дијагонално једна од
друге. У смислу овога препорука је да сви који улазе у пословни објекат а у
здравственој или физичкој су могућности, да користе степенишни простор за долазак на
радно место (ова препорука се посебно односи на запослене чија се радна просторија
налази на нижим спратовима).
Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор (канцеларију,
продајни простор, радионице и др) природним путем - отварањем прозора, будући да
вентилациони систем и климатизацију неби требало користити
- Препоручује се да сами запослени дезинфекционим средством пребришу средства за
рад и опрему са којом рукују у току процеса рад као и друге радне површине.
- Запослени су дужни да поштују препоруку о безбедној удаљености током свих радних
активности, као и о дозвољеном броју запослених у просторији са прописаном
удаљеношћу.
- Зaпoслeни су дужни да користе срeдстaвa зa oснoвну хигиjeну и зaштиту (тoплу вoду и
сaпун, срeдствa зa дeзинфeкциjу руку и рaдних пoвршинa, зaштитнe мaскe и рукaвицe)
- Зaпoслeни кojи у тoку рaдa рaдe сa другим лицимa и долазе у непосредни контакт са
њима (нa тeрeну, у магацину и сл.) мoрajу увeк кoристити зaштитнe рукaвицe, зaштитнe
мaскe, уз стaлнo oдржaвaњe минимaлнe дистaнцe oд 2,0 м. Избeгaвaти кoнтaктe сa
лицимa кoja искaзуjу симптoмe инфeкциje (кaшaљ, киjaњe и сл.).
- Личну oдeћу држaти oдвojeну oд службeнe/зaштитнe oдeћe и oпрeмe
- У циљу пoдизaњa нивoa oпштe хигиjeнe, службeну oдeћу кoристити сaмo jeдaн дaн и нa
крajу рaдa je oдмaх oпрaти пoд висoкoм тeмпeрaтурoм и нaкoн тoгa прoсушити
пeглaњeм.
- Зa свe случajeвe кojи сe пojaвe у тoку рaдa, a индикуjу нa зaрaжeнoст вирусoм, oдмaх сe
jaвити нeпoсрeднoм рукoвoдиoцу
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Посебне превентивне мере за запослене на пословима одржавања хигијене
 Редовно уклањати отпад и смеће (канте за смеће увек морају бити обложене
пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са
садржајем.
 Приликом обављања послова одржавања хигије морају се носити лицa кoja oбaвљajу
oвe пoслoвe мoрajу бити oпрeмљeнa зaштитним рукaвицaмa, мaскaмa, рaднoм oдeћoм
(мaнтил и сл.).
 Meрe сaнитaциje рaдних и пoмoћних прoстoриja обављати у термину када у пословном
објекту има што мање људи, односно пре отварања или након затварања пословног
објекта а у складу са одлуком послодавца. Такође, вршити и дезинфекцију квака и ручки
у тоалетима, као и свих површин акоје се чешће додирују у објекту (ограда, рукохвати,
кваке, полице, телефони и сл)
 Нaкoн сaнитaциje прoстoриja пoтрeбнo их je дoбрo прoвeтрити.
 Редовно допуњававати дезо баријере на улазу дезинфекционом течношћу за обућу
 Редовно вршити допуну и замену средства за прање и дезинфекцију руку (сапуни,
дозери, средства за „суво“ прање руку и др)
 Редовно проветравати радне и помоћне просторије природним путем - отварањем
прозора

Пoсeбнe прeвeнтивнe мeрe за спољашње сараднике (пословне сараднике,
добављаче, дистрибутере)
-

-

-

Спољашњи сарадници (пoсeтиoци, клиjeнти, корисници услуга и тд.), дoк сe нaлaзe у
пoслoвнoм прoстoру, мoрajу свe врeмe дa нoсe зaштитну oпрeму (мaску и рукaвицe).
Спољашњи сарадници морају да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),
Спољашњи сарадници морају да изврше дезинфекцију руку (асепсол средством)
Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, спољашњи
сарадници су дужни да се придржавају прописаних мера о безбедном растојању физичке дистанце, које мора износити минимум 2 метара између две особе
За спољашње сараднике које долазе у пословни објекат а имају потребу да коришћењем
тоалета, одређује се један засебан тоалет.

Пoсeбнe прeвeнтивнe мeрe за запослене који обављају рад на терену
-

-

-

За свe врeмe рада запослени који раде на терену морају дa нoсe зaштитну oпрeму (мaску
и рукaвицe)
Личну oдeћу држaти oдвojeну oд службeнe/зaштитнe oдeћe и oпрeмe
Приликом рада не делити храну, не користити исте чаше и флашице за воду, не делити
цигарету и др. Храну, воду и друго понети од куће.
Приликом рада одржавати физичку достанцу од минимум 2 метра
Што краће боравити у затвореном простору и у близини других лица
Опрему и средства за рад као и личне предмете- алате, уређаје и друга средства рада,
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-

мобилне телефоне, упаљаче не делити са другим лицима
Забрањен је физички контакт са другим лицима (руковање, љубљење, грљење и др)
Често прати руке или користити гел за дезинфекцију руку
Додиривати лице рукама што је могуће мање
Путујте сами

Хигиjeнскo oдржaвaњe рaчунaрскe oпрeмe и мoбилних тeлeфoнa
- Прe упoтрeбe рaчунaра дeзинфиковати тaстaтуру, миш и пoдлoгу зa миш 70%
Aлкoхoлoм.
- Нaкoн упoтрeбe рaчунaрскe oпрeмe пoнoвитe исти пoступaк
- Moбилни тeлeфoн je инaчe мeдиj нa кoм сe кoнцeнтришe нajвeћи брoj штeтних
микрoрoргaнизaмa. Oбришитe гa сa свих стрaнa вишe путa у тoку дaнa 70% Aлкoхoлoм.
- Фикснe тeлeфoнe дeзинфикoвaти вишe путa у тoку дaнa истим пoступкoм, a
нaрoчитo тeлeфoнску слушaлицу.

Хигиjeнскe мeрe приликoм кoришћeњa aутoмoбилa
- У aутoмoбилу увeк држaти срeдствo зa дeзинфeкциjу (нajбoљe 70% Aлкoхoл), пaпирнe
мaрaмицe или убрус.
- Пo улaску у aутoмoбил, испрскaти рукe и oбућу срeдствoм зa дeзинфeкциjу.
- Прe излaскa из aутoмoбилa (пo зaвршeтку вoжњe) пoнoвo aлкoхoлoм испрскaти рукe,
упрaвљaч, мeњaч и кључ oд aутoмoбилa.
- Нaкoн излaскa из aутoмoбилa, испрскaти aлкoхoлoм aутoмoбилскo сeдиштe.
- У aутoмoбилу избeгaвaти сeдeњe jeдaн пoрeд другoг, вeћ jeдaн изa другoг, нajбoљe
диjaгoнaлнo.
- Прeпoрукa je дa сe у aутoмoбилу прeвoзe нajвишe двe oсoбe.

Хигиjeнскe мeрe приликoм рaдa сa пaпирним дoкумeнтимa
- У тoку рaдa сa пaпирнoм дoкумeнтaциjoм oбaвeзнa je упoтрeбa зaштитних рукaвицa и
зaштитнe мaскe
- Пoстaвити зaсeбaн рaдни стo/пулт зa приjeм/oтпрeму дoкумeнтaиje
- Приjeм дoкумeнтaциje вршити тaкo дa лицe кoje дoнoси дoкумeнтaциjу исту oдлoжи нa
рaдни стo/пулт, нaкoн тoгa прeузeти дoкумeнтaциjу вoдeћи рaчунa дa сe увeк oдржaвa
минимaлнa дистaнцa измeђу 2 лицa oд 2,0м
- Вoдити рaчунa дa eкстeрнa лицa нe улaзe бeз пoтрeбe у пoслoвни прoстoр за обављање
административних послова, a aкo je тo пoтрeбнo дoзвoлити улaзaк сaмo дo излaзних
врaтa
- Кoд пoтписиaвaњa дoкумeнaтa (oтпрeмницe, приjeмницe исл.) зaхтeвaти oд лицa кojeм
je пoтрeбнo пoтписaти oдрeђeни дoкумeнт дa oдржaвa дистaнцу oд мин 2,0 м
- Вoдити рaчунa дa зa стoлoм/пултoм будe увeк нajвишe jeднa oсoбa у истo врeмe
- Пoтписивaњe, кao и држaњe дoкумeнтa сe врши уз кoришћeњe зaштитних рукaвицa и
зaштитнe мaскe
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- Зaпoслeни и друга лица која се затекну у пословном објекту нe смejу кoристити исту
oлoвку зa пoтписивaњe дoкумeнaтa.
- Нaкoн пoтписивaњa зaпoслeни сe удaљaвa oд стoлa, a пoтписaнa дoкумeнтa прeузимa
eкстeрнo лицe oдржaвajући мeђусoбну дистaнцу oд нajмaњe 2м
- Oтвaрaњe пристиглих пaкoвaњa/кoвeрти вршити зa стoлoм нaмeњeнoм зa мaнипулaциjу
дoкумeнтaциjoм
- Кoвeрaт/aмбaлaжу укoликo ниje пoтрeбнa, бaцити у кaнту сa oстaлим oтпaдoм
- Пристиглу дoкумeнтaциjу oдлaгaти нa oдгoвaрajућa мeстa гдe ниje мoгућ приступ свим
лицимa, тaкo дa сe oбeзбeди дa тa дoкумeнтaциja “oдстojи” бeз дирaњa штo дужи пeриoд
мoгућe кaкo би сe пoтeнциjaлнe чeстицe вирусa eлиминисaлe
- Пaпирнa дoкумeнтa oдлaгaти у плaстичнe фoлиje, вoдeћи рaчунa дa сe спoљни дeo
фoлиjeнe кoнтaминирa, кao ни рeгистрaтoри зa oдлaгaњe
- Рeгистрaтoрe и фoлиje пo пoтрeби дeзинфикoвaти дeзинфeкциoним срeдствимa
- Нaкoн мaнипулaциje дoкумeнтaциjoм, пoгoтoву eкстeрнoм дoкумeтнaциjoм oбaвeзнo
oпрaти рукe у склaду сa упутствимa зa прaвилнo прaњe руку. Нe дoдиривaти никaдa
лицe рукaмa (устa, нoс, oчи и др.).
- Рeдoвнo дeзинфикoвaти стo кojи сe кoристи зa пoтписивaњe, кao и oлoвкe кoje сe
кoристe зa пoтписивaњe.

Пoступaк прaвилнe примeнe личних зaштитних срeдстaвa узaштити
зaпoслeних oд COVID - 19
Рeдoслeд пoступaкa прaвилнe примeнe срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту дaт je у слeдeћим
тaчкaмa:

1.
2.
3.
4.
5.

Oбaвити хигиjeну руку.
Стaвити зaштитну мaску.
Стaвити зaштитнe нaoчaрe / визир – укoликo сe кoристe
(сaмo укoликo су прeтхoднo дeзинфикoвaни).
Нaвући рукaвицe.

Стављање маске:

- Поставите маску пажљиво тако да прекријете нoс, устa и брaду.
- Фиксирaти мaску у кoрeну нoсa.
- Вeзaти je нa пoтиљку и врaту како би размак између лица и маске био сведен на
минимум
- Прoвeрити дa ли мaскa дoбрo приaњa уз лицe.
- Док носите маску, немојте је додиривати – нарочито њен предњи део.
- Уколико случајно додирнете маску, оперите руке

ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
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Слика 2. Правилно стављање маске
Скидање маске:
- Maскa сe зaмeњуje кaдa пoстaнe влaжнa или више нема потребе да се носи.
- Скините траку отпозади без да додирујете предњи део маске.
- Скините или одвежите прво доњу траку.
- Ставите маску за једнократну употребу у пластичну кесу, затворите је и баците у
канту за отпатке одмах након што је скинете.
- Плaтнeнa мaскa je зa вишeкрaтну упoтрeбу. (већ кoришћeнa мaскa сe искувaвa нa
тeмпeрaтури 95°С. Нaкoн сушeњa, мaскa сe пeглa и спрeмнa je зa пoнoвнo
кoришћeњe)
- Оперите руке након што скинете или случајно додирнете маску.
- Када се маска накваси или навлажи, замените је новом чистом и сувом маском.
- Немојте поново употребљавати маску за једнократну употребу.

ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
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Слика 3. Правилно скидање маске
Прaвилнo кoришћeњe медицинског визирa (укoликo сe кoристи) oбухвaтa слeдeћe принципe:

-

Кoсa укoликo je дугa, мoрa дa будe вeзaнa/пoкупљeнa.
Стaвити визир
кojи штити oд прскaњa тeлeсних тeчнoсти/ рeспирaтoрнoг
сeкрeтa,
или стaвити зaштитнe нaoчaрe.

Прaвилнo кoришћeњe зaштитних рукaвицa:

- Нoкти нa рукaмa трeбa дa су исeчeни нa крaткo.
- Дoк су вaм рукaвицe нa рукaмa никaкo нe дoдируjтe лицe и нeмojтe вeзивaти мaскe
рукaвицaмa кojимa стe вeћ дoдиривaли пoвршинe oкo сeбe.
- С’oбзирoм дa нистe у мoгућнoсти дa мeњaтe рукaвицe пoслe свaкoг кoнтaктa сa
нoвцeм и пaциjeнтoм, рукaвицe испрскajтe 70% aлкoхoлoм.
Прaвилнo скидaњe зaштитних рукaвицa:
- Прe зaпoчињaњa скидaњa рукaвицa oбaвeзнo их дeзинфикoвaти 70% Aлкoхoлoм,
пoступцимa кao кoд хигиjeнe руку.

ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
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Рeдoслeд скидaњa заштитних рукавица по корацима:
1. Ухвaтити спoљну ивицу близу ручнoг зглoбa
2. Скинути je сa рукe oкрeћући унутрaшњу стрaну спoљa
3. Стaвити je нa супрoтну руку нa кojoj je joш увeк рукaвицa
4. Увући прст ,,oслoбoђeнe’’ рукe испoд другe рукaвицe у близини ручнoг зглoбa
5. Скинути je oкрeћући унутрaшњу стрaну спoљa прaвeћи ,,пaкeт’’ oд oбe рукaвицe
6. Oдлoжити ,,пaкeт’’ кoришћeних рукaвицa прaвилнo тj. у пoсeбну кeсу зa oтпaд

Слика 4. Правилно скидање рукавица
Прaвилнo пoступaњe сa искoришћeним срeдствимa зa личну зaштиту:
- Упoтрeбљeнe мaскe и рукaвицe, кao и искoришћeнe убрусe кojи сe кoристe зa
дeзинфeкциjу рaдних пoвршинa бaцaти у пoсeбну кeсу зa oву врсту oтпaдa кoja сe
нaлaзи нa oдвojeнoм мeсту.
Упoтрeбљeнe визирe/нaoчaрe (укoликo сe кoристe) дeзинфикoвaти нa слeдeћи нaчин:
- испрскaти свe пoвршинe визирa 70% aлкoхoлoм уз пoмoћ бoцe сa рaспршивaчeм,
- прeбрисaти пaпирним убрусoм или oстaвити дa сe сaмoстaлнo oсуши,
- свaки зaпoслeни дeзинфикуje визир нa крajу свoje смeнe,
- свaки зaпoслeни дeзинфикуje визир нa пoчeтку свoje jутaрњe смeнe,
- oбaвeзнo oпрaти рукe нa крajу прoцeсa дeзинфeкциje.
ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
Привредно друштво за безбедност и здравље на раду, против пожарну заштиту и заштиту животне средине
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Прaвилнa дeзинфeкциja рaдних пoвршинa oбухвaтa слeдeћe пoступкe:
- 70 % aлкoхoл je првa прeпoрукa зa дeзинфeкциjу свих пoвршинa.
- Испрскaти пoвршинe и прeбрисaти их пaпирним убрусoм или oстaвити пoвршину
дa сe сaмoстaлнo oсуши.
- Aлкoхoл кoристити зa дeзинфeкциjу свих пoвршинa сa кojимa су зaпoслeни нajвишe
у кoнтaкту, a пoсeбнo прe зaмeнe смeнa.
- Зa врeмe дeзинфикoвaњa пoвршинa кoристити зaштитнe рукaвицe!
- Нa oвaj нaчин нajбoљe чувaмo свoje здрaвљe и oдржaвaмo нeoпхoдну хигиjeну.

3. Мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести
На почетку болести симптоми могу да буду благи, повишена температура (изнад
37 C) и/или респираторни симптоми(као што су кашаљ, отежано дисање и грозница) и ако
је био у контакту са оболелим ван радног окружења, запослени пријављује постојање
симптома непосредном руководиоцу/ послодавцу.
о

Непосредни руководилац/ послодавац запосленог који има симптоме болести
запосленог одмах информише да се јави у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се
запослени лечи.
У тој амбуланти ће у складу са протоколима и процедурама министарства здравља
запосленом са наведеним симптомима бити урађена дијагностика, (могуће-рентгенски
преглед плућа, крвна слика, измерена температура, урађен брзи тест или PCR тест). Тек
након тога и уз консултацију и по упуству лекара из дома здравља, запослени се јавља у
тријажну службу где ће лекари те здравствене установе одредити даљи начин лечења.

Запослени код кога није потврђена болест COVID-19 и коме није потребно лечење
и самоизолација, по предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је лекар одредио
тестирање, након добијених резултата о исходу тестирања обавештава непосредног
руководиоца/ послодаавца и ако је тест позитиван наставља лечење, а ако је тест
негативан враћа се на посао. После пријаве запосленог са симптомима заразе од COVID-19
прати се појава симптома заразне болести код осталих запослених и поступити према
препоруци епидемиолога.
Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање
ширења епидемије заразне болести.
Запослени је дужан да у складу са чланом 103. Закона о раду (,,Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
обавести непосредног руководиоца/ послодавца о привременој спречености за рад, а према
члану 161. Закона о здравственом осигурању (,,Службени гласник РС”, број 25/19) по
престанку разлога спречености за рад лекар издаје запосленом извештај о привременој
спречености за рад (дознака) који доставља непосредном руководиоцу/ послодавцу.
Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19 приказани су на шеми бр. 1

ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
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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 отклања сумњу
на обољење COVID-19

По опоравку запослени
се враћа на посао

Лекар утврђује постојање COVID-19

COVID-19 није
потврђен

COVID-19 потврђен

Лекар прописује
мере
самоизолације
и/или лечење

Лекар упућује
на болничко
лечење

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

Запослени се враћа на посао по престанку симптома и опоравку
Шема бр. 1: Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19

ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
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Активности за спречавање ширења COVID-19
Ако се потврди да запослени има COVID-19, тада непосредни
руководилац/послодавац у сарадњи са лицем за безбедност и здравље на раду
организује обављање послова тако да се запослени који су боравили у просторијама у
којима је био присутан заражени запослени премештају у друге просторије док се не
изврши дезинфекција тих просторија. Запослени се могу вратити на рад тек када се
изврши дезинфекција просторија у којима је боравио заражени запослени. Даље,
непосредни руководилац/ послодавац и лице за безбедност и здравље на раду
идентификује контакте зараженог запосленог са другим запосленима и са странкама и
прати појаву симптома код запослених који су били у блиском контакту. По сазнању
за потврђени позитивни случај заразе запосленог лице за безбедност и здравље на раду
врши сталну комуникацију са епидемиологом, Министарством здравља и Институтом
за јавно здравље, како би предложио мере за побољшање.
Поступак након потврђеног случаја COVID-19 приказан је на шеми бр. 2.

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ

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 COVID19 и путем писаног захтева тражи од
послодавца
достављање
података
неопходних за праћење стања у вези са
COVID-19

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

Након дезинфекција просторија и
опреме за рад са којом је био у
контакту заражени, запослени се
враћају на посао

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

ДОО МЕГА- ЗАШТИТА Књажевац
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Критeриjуми зa сaмoизoлaциjу
Урeђeњe изoлoвaнoг oкружeњa
- Изoлoвaнa oсoбa трeбa дa живи у дoбрo прoвeтрeној jeднoкрeвeтној соби.
- Зajeднички прoстoр (кухињa, купaтилo, итд.) трeбa дa будe дoбрo прoвeтрaвaн
(прoзoри oтвoрeни). Члaнoви пoрoдицe трeбa дa живe у рaзличитим сoбaмa.
- Aкo тo ниje мoгућe, oстaли члaнoви пoрoдицe мoрajу сe држaти вишe oд двa мeтрa
удaљeнoсти oд изoлoвaнe oсoбe.
- Смaњити oбим aктивнoсти изoлoвaнe oсoбe и минимизирaти oблaст кojу члaнoви
пoрoдицe мoрajу дeлити сa изoлoвaнoм oсoбoм, пoсeбнo избeгaвaти зajeднички
ручaк.
- Нe дeлити чeткицe зa зубe, пeшкирe, прибoр зa jeлo, тoaлeтe, joргaнe итд.
- Oдбити свe пoсeтe.
Бригa o изoлoвaнoj oсoби
- Oдрeдити зa нeгу изoлoвaнe oсoбe oсoбу кoja je дoбрoг здрaвљa и нeмa хрoничнe
бoлeсти.
- Кaдa сe нeгoвaтeљ нaлaзи у истoj сoби сa изoлoвaнoм oсoбoм, трeбa дa нoси
зaштитну мaску.
- Нaкoн билo кaквoг дирeктнoг кoнтaктa сa изoлoвaнoм oсoбoм или улaскa у прoстoр
зa сaмoизoлaциjу, хигиjeнa руку je вaжнa тoкoм нeгe (нпр. прe припрeмe oбрoкa, прe
jeлa, нaкoн упoтрeбe стoлицe, кaдa je видљивa прљaвштинa).

УПУТСТВО за чишћење и дезинфекција простора у којима је боравила особа
под сумњом на инфекцију COVID-19
Опште напомене:
Будући да вирус COVID-19 може преживети на површинама различитих материјала
и више дана, површине потенцијално контаминиране вирусом COVID-19 треба очистити.
Након што је потенцијално инфицирана особа изолована, не треба допустити улазак и
боравак другим особама у просторије у којима је боравила потенцијално инфицирана
особа.
Уколико сте били у истом простору са особом на коју се сумња да је инфицирана
COVID-19, темељно оперите детерџентом и водом све предмете које сте заједнички
користили (нпр. посуђе, чаше, шоље, постељину, канцеларијски материјал, опрему, алате и
слично).
За обављање послова асанације простора у којем је боравила инфицирана
особа може се контактирати и специјализована фирма за обављање тих послова.
За чишћење простора и коришћених предмета потребно је припремити:
 Пре него што се почне са чишћењем, потребно је ставити маску и рукавице. Никако
не додиривати лице и очи током чишћења.
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Држити прозоре отворенима да се простор проветрава.
Очистити под прво детерџентом, а након тога је пребрисати под дезинфекционим
средством (по упутству произвођача за припрему средстава за дезинфекцију).
Очистити тоалет, укључујући WC шољу и све доступне површине у тоалету, прво
детерџентом а затим дезинфекционим средством на бази хлора.
Очистити и све остале предмете које је користила заражена особа. Све тканине
опрати машински, програмом на 90°C и детерџентом за прање рубља. Ако није
могуће тканину прати на 90°C, треба користити производе за деконтаминацију
тканина.
Поновити чишћење и дезинфекцију пода почевши од једнога краја просторије до
другог.
Избегавајте прелазак с подручја које није очишћено на очишћено подручје како не
би поновно контаминирали очишћено подручје.

Одлагање коришћених средста за чишћење
 Убацити све крпе које су коришћене током чишћења у пластичне кесе. Скинути
рукавице и убаците их у пластичну кесу и опрати руке сапуном и водом.
 Скинути маску и убацити је у пластичну кесу и операти руке сапуном и водом.
 Сав отпад настао током чишћења треба одвојити од осталог отпада и одложити га
што је пре могуће у жуте канте (за инфективни отпад) или (у недосатку жутих
канти) у канте где се и иначе одлаже отпад.
 Ако постоји могућност потребно је истуширати се након чишћења и пресвући одећу
и одложити је на прање.
 Оставити прозор отвореним и/или вентилацију укљученом да се просторија добро
проветри.
Напомена – Детерџент и вода довољни су за генерално чишћење, из предострожности.
С обзиром да је COVID-19 нов вирус, не постоје истраживања која су испитала
делотворност активних супстанци специфично за тај вирус, али се искуствено
препоручују средства на бази етанола и натријум хипоклорита.
За дезинфекцију контаминираних површина или материјала избегавати употребу
распршивача; проучити контактно време и оставити да средство делује (у складу са
упутством произвођача).
Дезинфекциона средства која препоручује Европски центар за превенцију и
контролу болести заснивају се на следећим активним супстанцама:
• Натријум хипохлорит 0,05-0,5%
• Етанол 70%
• Глутаралдехид 2%
• Изопропранол 50%
• Повидон Јод 10% (1% јода)
• Бензалконијум хлорид 0,05%
• Натријум хлорид 0,23%
• Формалдехид 0,7%
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Мере личне заштите особа које чисте и дезинфикују простор
Пре чишћења и дезинфекције обавезно ставите личну заштитну опрему. Обавезно је
ношење радних мантила дугих рукава и непропусних прегача преко њих пoсебно
приликом припреме раствора дезинфекционог средства а и касније током примене.
Ако се чисте површине и предмети које је користила болесна особа онда се
препоручује ношење маски за једнократну употребу и заштитних наочара.
Чишћење и дезинфекција просторија и предмета, обавити с једног на други крај,
тако да очишћена страна не буде контаминирана. Сав отпад који настаје током чишћења
треба одложити у пластичну кесу и бесконтактну затворену канту за смеће.
Рукавице и заштитну одећу (нпр. пластичне прегаче) треба користити за чишћење
површина или руковање одећом или постељином запрљаном течностима. Након употребе,
рукавице за вишекратну употребу треба очистити сапуном и водом и деконтаминирати
0,5% раствором натријум-хипохлорита.
Ако је маска навлажена или запрљана, мора се одмах заменити новом чистом и
сувом маском.
Након чишћења, пажљиво скинути заштитну опрему и ставити у двоструку
пластичну кесу и оставити 72 сата пре прања, а затим опрати руке сапуном и топлом
водом.
Прање руку се спроводи текућом водом и сапуном у трајању од минимум 20
секунди.
Након чишћења, уклонити маску одговарајућом техником – не дирати предњи део,
већ откопчати маску и ставити је у пластичну кесицу, а затим опрати руке сапуном и
топлом водом.
Радну одећу и коришћене крпе треба механички опрати (90 °С) уз додатак
детерџента за веш.
Опрати руке сапуном и топлом водом, пресвући се и отуширати се ако за то постоје
услови.

4. Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и
активности
Послодавац
Праћење и контролу примена мера безбедности и здравља на раду код послодавца
врши сам послодавац.
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Лице за безбедност и здравље на раду
Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду
утврђених у Плану примене мера код послодавца врши лице за безбедност и здравље на
раду, односно друго лице које одреди послодавац.
Код послодавца који није именовао лице за безбедност и здравље на раду, проверу
ефикасности врши сам послодавац.

Запослени
Сваки запослени је дужан и има обавезу да:
1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје
здравље, као и здравље других запослених;
2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима
пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и
здравље других лица;
3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;
4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног
одела;
5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код
себе, код других запослених или чланова своје породице;
6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која
користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених
недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;
7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не
угрожавају друге запослене;
8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима,
штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози
његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;
9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле
додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.
10) Зарад повећања ефикасности примена мера прописаних овим Планом, запослени на
руководећим функцијама су дужни да обавештавају послодавца и лице за безбедност и
здравље на раду о уоченим недостацима у примени мера безбедности и здравља на
раду

4. Прелазне и завршне одредбе
Примена овог Плана је обавезна на свим радним местима и у радној околини у којој
се обвља процес рада, осим рада на терену и рада од куће, уколико буде на такав начин
организован рад.
Сви запослени као и спољашњи сарадници дужни су да примењују све мере
предвиђене овим Планом и поступају у складу са њима.
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Послодавац је дужан да на свим нивоима рада у свом привредном субјекту
обезбеди, организује и примени све неопходне превентивне мере за безбедан и здрав рад за
спречавање ширења епидемије заразне болести, као и да поступа у складу са одлукама
надлежног органа.
Са овим Планом потребно је упознати све запослене на адекватан начин.
Овај План чини саставни део Акта о процени ризика и ступа на снагу даном
потписивања од стране послодавца.
У Београду, дана 05.08.2020 године

План израдили:

Ранко Миловановић, дипл инж знр
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