ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА И РАДНИМ МЕСТИМА
У ГИМНАЗИЈИ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ УБ, општина Уб,
ул. Вука Караџића број 15.
На основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за
спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести
(Службени гласник РС 94/2020)
ОВАЈ ПЛАН ЈЕ САСТАВНИ ДЕО АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА СВИМ
РАДНИМ МЕСТИМА И РАДНОЈ ОКОЛИНИ
I Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразних
болести
(извод из Правилника)
Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди
примену превентивних мера, а нарочито следећих:
1) пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за
спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима
заразне болести;
2) у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши
прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем
запослених;
3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује
редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;
4) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и
дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;
5) 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;
6) уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју
организује и спроводи;
7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова,
добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;
8) организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене
пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.
Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених
обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:
1) простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски
дезинфикује и проветрава;
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2) поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана
средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;
3) прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;
4) организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је
радио запослени који је заражен;
5) контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је
заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите;
6) примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

Обавезе запосленог
Запослени је обавезан 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.
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II ИНСТРУКЦИЈЕ И УПУТСТВА О МЕРАМА И ПОСТУПЦИМА
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ, КОЈИ САДРЖЕ ИНФОРМАЦИЈУ О СИМПТОМИМА
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

1. Општи појмови о заразној болести COVID-19
Нови Корона вирус, Светска Здравствена
Организација (СЗО) назвала је 2019-н CoV,
где “н” означава новост, а „CoV“ је
скраћеница за Kоронавирус, који припада
истој групи као „САРС“. Вирус изазива тешки
акутни респираторни синдром попут "САРС",
али се „COVID-19“ ипак разликује од "SARS".

1.1

Извор инфекције

До сада виђени извори инфекције су углавном заражени људи који
носе вирус. Асимптоматска инфекција такође може бити извор
инфекције.

1.2

Начин преношења
Постоје два главна начина преноса вируса:
респираторни и контактни. Респираторне
капљице настају када заражена особа кашље
или кија. Свака особа која је у блиском
контакту са неким ко има респираторне
симптоме (на пример, кијање, кашаљ) је у
ризику од излагања потенцијално заразним
респираторним капљицама. Капљице такође
могу доспети на површине на којима би вирус
могао да опстане. На тај начин, непосредно
окружење заражених појединаца може
послужити као извор преноса (познат као
контактни пренос).

1.3

Осетљива популација

Општа маса је подложна инфекцији. Инфекције код старијих људи
и оних са хроничним основним болестима су најчешће тешке, а
деца и новорођенчад су такође развили симптоме, али не са
тешким клиничким сликама.

1.4

Симптоми

Јављају се симптоми попут:
 главобоље,
 цурења из носа,
 високе телесне температуре (преко 38ºЦ),
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грознице,
јаког кашља,
запаљења грла и
отежаног дисања
губитка чула мириса и укуса

У тежим случајевима инфекције, може доћи до:
 упале плућа,
 јаког акутног респираторног синдрома.
А у појединим случајевима долази до:
 отказивања бубрега и
 смрти.
Главни симптоми су температура, умор и сув кашаљ. Мало је
пацијената са симптомима као што су зачепљеност носа, цурење
носа и пролив. Неки пацијенти показују само ниску температуру,
благи умор, губитак чула мириса и укуса итд. Тешки пацијенти
често имају потешкоће са дахом након једне недеље инфекције.
Слика 1.4: Корона вирус симптоми

1.5

Период инкубације

Период инкубације је 1 до 14 дана, углавном 3 до 7 дана.

1.6

Прогноза болести

Већина пацијената има добру прогнозу, а одређени број
пацијената, углавном старији или они са хроничним обољењима,
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може да буде критично болесно.

Лечење

1.7

Ефикасни лекови су у фази развоја и нема ефикасних
антивирусних метода. За овај вирус тренутно не постоји вакцина.

2.
Начела, препоруке и превентивне
мере цивилне заштите од ширења
заразне болести КОВИД-19
Блиски контакти

2.1

Суживот, учење, рад или други блиски контакти
као што су рад из непосредне близине у
затвореном простору или дељење исте собе
или куће сматра се блиским контактом.
У случају блиског контакта са зараженом особом, треба
остати у кућној изолацији.

Критеријуми за самоизолацију

2.2

 Ако имате симптоме ЦОВИД – 19 или немате симптоме, али
сте остварили блиски контакт са зараженом особом, или са
особом која је допутовала из заражених подручја која нема
симптоме,
обавезно
контактирајте
надлежну
епидеемиолошку службу и останите у самоизолацији и
након 14 дана од последњег контакта.
 Ако сте допутовали из земаља у којима је проглашена
епидемија ЦОВИД – 19, обавезно останите у самоизолацији.

Уређење изолованог окружења

2.3

Изолована особа треба да живи у добро проветреним
једнокреветним собама.
 Заједнички простор (кухиња, купатило, итд.) треба да буде добро
проветраван (прозори отворени). Чланови породице треба да живе у


различитим собама.

Ако то није могуће, остали чланови породице морају се држати више
од два метра удаљености од изоловане особе.
 Смањити обим активности изоловане особе и минимизирати област
коју чланови породицe, морају делити са изолованом особом, посебно


избегавати заједнички ручак.

Не делити четкице за зубе, пешкире, прибор за јело, тоалете, јоргане
итд.
 Одбити све посете.



2.4

Брига о изолованој особи
 Одредите за негу изоловане особе особу која је доброг здравља
и нема хроничне болести.
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 Када се неговатељ налази у истој соби са изолованом особом,
треба да носи заштитну маску.
 Након било каквог директног контакта са изолованом особом
или уласка у простор за самоизолацију, хигијена руку је
важна током неге (нпр. пре припреме оброка, пре јела, након
употребе столице, када је видљива прљавштина).

III ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
На сваком радном месту у радној околини обавезна је примена следећих
превентивних мера:
Задужење за
спровођење
мере

Превентивна
мера

Активности

Информисање
запослених

Путем електронске поште
запосленима доставити писане
инструкције и упутства о мерама и
поступцима за спречавање појаве
Директор,
епидемије заразне болести, који
Руководиоци
садрже информацију о симптомима
заразне болести

Безконтактно
мерење
температуре
Ношење
заштитне маске

Одржавање
личне хигијене

Међусобно
растојање

Ограничен број
присутних лица
у просторији

Смањити

Мерење температуре при доласку на Обезбеђење на
посао
улазу у објекат
Обавезно ношење заштитне маске
(тако да маска прекрива уста, нос и
Сви запослени
браду) у свим затвореним радним и
и посетиоци
помоћним просторијама
Спречи улазак у објекат и просторије Служба
лицима без заштитне маске
обезбеђења
Обезбеђивање запосленима
довољне количине сапуна, убруса, Служба
текуће воде и дезинфекционих
набавке,
средстава на бази алкохола за
спремачице
прање руку
Редовно и правилно прање руку
Сви запослени
сапуном и водом најмање 20 секунди
Држати минимално растојање од два
метра у односу на друга лица,
Сви запослени
Избегавати руковање приликом
пословних сусрета.
Ограничити групне пословне
састанке на 10 лица и у трајању од
Организатор
30 минута (ако није могуће
пословног
обезбедити физичку дистанцу од два
састанка
метра)
Избегавати руковање приликом
пословних сусрета
Сви запослени

Задужење за
контролу
спровођења
мера и
активности

Лице за
безбедност и
здравље на
раду
Непoсредни
руководилац
Непосредни
руководилац
Непосредни
руководилац
Непосредни
руководилац
Непосредни
руководилац
Непосредни
руководилац

Организатор
састанка
Организатор
пословног
састанка

Комуникацију обављати путем
телефона, конференцијских позива, Сви запослени Непосредни
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непосредне
контакте

Одржавање
радних и
помоћних
просторија

мејлова

руководилац

Спроводити појачану хигијену и
дезинфекцију радних и помоћних
просторија и опреме за рад (као што Спремачице
су тоалети, кваке на вратима, фиксни
телефони, рачунарска опрема)
Редовно уклањање отпада и смећа
(канте за смеће обложене
пластичном кесом) из просторија
Спремачице
тако да се могу
испразнити без контакта са
садржајем
Вођења евиденције о дезинфекцији
радних и помоћних просторија

Непосредни
руководилац

Непосредни
руководилац

Непосредни
руководилац и
Лице за
Спремачице
безбедност и
здравље на
раду
Непосредни
Сви запослени руководилац

У току радног времена редовно
проветравати радне просторије
Пре напуштања радног места, радно
место и средства за рад оставити у
Непосредни
Сви запослени
стању да не угрожавају друге
руководилац
запослене

IV МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА
Појава симптома заразне болести COVID-19 код запослених
На почетку болести симптоми могу да буду благи, из којих разлога запослени са
повишеном температуром (изнад 370C) и/или респираторним симптомима (као што су
кашаљ, отежано дисање и грозница) и ако је био у контакту са оболелим ван радног
окружења, треба да пријави постојање симптома непосредном руководиоцу.
Непосредни руководилац запосленог који има симптоме болести треба одмах да
информише да се јави у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се запослени
лечи. У тој амбуланти ће запосленом са наведеним симптомима бити урађена
дијагностика, односно рентгенски преглед плућа, крвна слика, измерена температура,
урађен брзи тест или PCR тест. Тек након тога, и уз консултацију са лекарима из дома
здравља, запослени треба да се јави у тријажну службу где ће лекари те здравствене
установе одредити даљи начин лечења.
Запослени код кога није потврђен COVID-19 и коме није потребно лечење и
самоизолација, по предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је лекар одредио
тестирање, након добијених резултата о исходу тестирања обавештава непосредног
руководиоца и ако је тест позитиван наставља лечење, а ако је тест негативан враћа се
на посао. После пријаве запосленог са симптомима заразе од COVID-19 треба пратити
појаву симптома заразне болести код осталих запослених и поступити према препоруци
епидемиолога.
Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање
ширења епидемије заразне болести.
Запослени је дужан да у складу са чланом 103. Закона о раду (,,Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
обавести послодавца о привременој спречености за рад, а према члану 161. Закона о
здравственом осигурању (,,Службени гласник РС”, број 25/19) по престанку разлога
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спречености за рад лекар издаје запосленом извештај о привременој спречености за рад
(дознака) који доставља Служби за управљање кадровима.

Активности за спречавање ширења COVID-19
Ако се потврди да запослени има COVID-19, тада непосредни руководилац у сарадњи са
лицем за безбедност и здравље на раду организује обављање послова тако да се
запослени који су боравили у просторијама у којима је био присутан заражени запослени
премештају у друге просторије док се не изврши дезинфекција тих просторија. Запослени
се могу вратити на рад тек када се изврши дезинфекција просторија у којима је боравио
заражени запослени. Даље, лице за безбедност и здравље на раду идентификује
контакте зараженог запосленог са другим запосленима и са странкама и прати појаву
симптома код запослених који су били у блиском контакту. По сазнању за потврђени
позитивни случај заразе запосленог лице за безбедност и здравље на раду врши сталну
комуникацију са епидемиологом, Министарством здравља и Институтом за јавно
здравље, како би предложио мере за побољшање.
Поступак након потврђеног случаја COVID-19 приказан је на шеми бр. 1.

Шема бр. 1: Поступак након потврђеног случаја COVID-19 ради спречавања ширења
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ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА
Сви запослени и радно ангажована лица обавезни су да:
1) пре уласка у објекат обаве безконтактно мерење температуре;
2) пре уласка у пословни простор, изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;
3) дезинфикује опрему за рад коју користи (радни сто, телефон, тастатура и
сл.) у току рада;
4) наменски и правилно користе заштитне маске тако да иста прекрије нос, уста и
браду;
5) додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке
сапуном и водом најмање 20 секунди;
6) држе минимално растојање од два метра у односу на друга лица;
7) обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на
симптоме COVID-19 код себе, код других запослених или чланова своје породице;
8) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад оставе у
стању да не угрожавају друге запослене.

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
Ред.
бр.

1.

2.

ЛОКАЦИЈА/РАДН
О МЕСТО

УЛАЗ У
ОБЈЕКТЕШКОЛЕ ОПШТЕ
МЕРЕ

КАНЦЕЛАРИЈЕЧИТАОНИЦЕ,
ЗБОРНИЦА

ВРСТА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Поставити;
 Видна упозорења на опасност ширења вируса заразних
болести и обавезу примене мера превенције (маске,
дезинфекција, социјална дистанца, забрану груписања и
максималан број лица у објекту..);
 Дезинфекциону баријеру (сунђер натопљен са
дезинфекционим средством)..,
 Мерење температуре свим лицима безконтактним
термометром;
 Поставити на видно место средство за личну дезинфекцију
руку,
 На улазу у сваку просторију видно истаћи упозорења на
опасност инфекције и обавезе посетилаца на поштовање
социјалне дистанце од 2м, забрану груписања и максималан
број лица у објекту,
 саопштити свим запосленим обавезу да обавести послодавца
уколико посумња на симптоме заразне болести COVID19 изазване вирусом SARS-CoV-2 код себе, код других
запослених или чланова своје породице;
 Одбити улаз посетиоцима или запосленим која показују знаке
респираторних инфекција (кашаљ, кихање и сл. симптоме...),
 Прорачунати максималан број лица по површини просторије
и видно истаћи на улазу максималан број лица који могу да
бораве (4m2 по једном лицу)..,
 Поставити средство за дезинфекцију на ПУЛТУ И У
САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА,
 Разместити столове да се обезбеди дистанца од 2м,
 Поштовати прописани максимални број посетилаца,
 Запослени стално користе хигијенску маску и гумене
рукавице при пријему и обради докумената од посетилаца,

СРЕДСТВА

ЗАДУЖЕЊЕС
ПРОВОДИ И
КОНТРОЛИШ
Е

 Средства за
дезинфекциј
у руку и
обуће,
 Штампана
упозорења и
забране..
 Заштитне
маске и
рукавице

Руководила
ц објекта,
лице за БЗР
и сви
запослени

Сталне
мере

 Средства за
личну
хигијену и
дезинфекциј
у,
 Заштитне
маске и
рукавице за
запослене,

Руководила
ц објекта,
лице за БЗР
и сви
запослени

Сталне
мере

РОК
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3.

УЧИОНИЦЕ/КАБ
ИНЕТИ








4.

5.

САНИТАРНЕ
ПРОСТОРИЈЕ
(тоалети)

ЛИЦА КОЈА
ВРШЕ
ДЕЗИНФЕКЦИЈ
У ПРОСТОРИЈА






Стално природно проветравање просторија (отварање врата
и прозора),
обавезна дезинфекција мобилијара, опреме и уређаја за рад
после контакта са сваким појединачним посетиоцем
Забрана коришћења клима уређаја, вршити природно
проветравање,
Дезинфекција подова, врата зидова два пута дневно...
Прорачунати максималан број лица по површини просторије
и видно истаћи на улазу максималан број лица који могу да
бораве (4m2 по једном лицу)..,
Поставити средство за дезинфекцију на УЛАЗУ, НА КЛУПАМА
И НА УМИВАОНИКУ,
Разместити столове да се обезбеди дистанца од 2м,
Поштовати прописани максимални број лица,
Запослени стално користе хигијенску маску ,
Стално природно проветравање просторија (отварање врата
и прозора),
обавезна дезинфекција мобилијара, опреме и уређаја за рад
после контакта са сваким појединачним лицем
Забрана коришћења клима уређаја, вршити природно
проветравање,
Дезинфекција подова, врата зидова два пута дневно...
Опремити средствима за личну хигијену и дезинфекцију руку,
Убруси за једнократну употребу.
Стално занављање средстава,

 Набавка одобрених средстава за дезинфекцију уз поштовање
прописаних концентрација,
 Упознавање запослених са садржајем безбедносног листа за
хемикалије за дезинфекцију,
 Набавка прописне опреме за личну заштиту при коришћењу
наведених средстава из безбедносног листа,
 Поштовање прописаних мера за чување, складиштење,
поступање у случају изливања,

 Средства за
личну
хигијену и
дезинфекциј
у,
 Заштитне
маске и
рукавице за
запослене,

 Сапун,
 Убруси
 Дезинфекци
оно
средство
Средства за
дезинфекцију,
Безбедносни
лист,
Уређаји за
наношење
(пумпе,
брисачи...)

Руководила
ц објекта,
лице за БЗР
и сви
запослени

Сталне
мере

Руководила
ц објекта,
спремачице

Сталне
мере

Пословођа
објекта,
запослени
који врше
дезинфекци
ју, лице за
БЗР

Сталне
мере
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 Спречити директан контакт са материјом,
 У случају акцидента поступити по упутству из безбедносног
листа.

Маске,
рукавице
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