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На основу члана 7. Став 2., члана 13. став 2. Закона о безбедности и здравља на (СЛ.ГЛ. 

РС  бр.101/05,91/15 и 113/17), Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при излагању биолошким штетностима (СЛ. ГЛ. РС бр. 96/2010), Правилника о 

превевентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епдемије 

заразне болести (СЛ. ГЛ. РС бр. 94/2020) и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање за 

заразне болести COVID - 19 (СЛ. ГЛ. РС бр .66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020) 

Предшколска установа „Ласта“ Голубац  доноси: 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОСЛОДАВАЦ СА 

ЗАДУЖЕЊИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ 

Табела бр.1 

р.б. превентивна мера рок обезбеђује примењује контролише 

1. Обезбеђивање санитарно-

техничких и хигијенских 

услова у објектима у 

којима се обавља 

делатност 

стално послодавац сви Послодавац 

2. Обезбеђивање 

термометара за 

бесконтактно мерење 

температуре  

одмах послодавац  Послодавац 

3. Савкодневно мерење 

телесне температуре 

запосленима при доласку 

на посао и деци при 

пријему и контролно 

мерење телесне температу 

у току дана 

стално послодавац Медицинске 

сестре-

васпитачи и 

други 

запослени 

које одреди 

послодавац 

Послодавац 

4. Обезбеђивање заштитних 

маски  

стално послодавац Сви 

запослени 

Послодавац, Штаб 

за ванредне 

ситуације Општине 

Голубац 

5. Обезбеђивање заштитних 

рукавица за послове где су 

неопходни и где је 

изричито прописано 

инструкцијама и 

препорукама 

Министарства просвете и 

технолошког развоја и 

стално послодавац Запослени 

којима је 

одређено да 

због посла 

који обављају 

и ризика носе 

рукавице 

Послодавац, Штаб 

за ванредне 

ситуације Општине 

Голубац 
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надлежног института за 

јавно здравље 

6. Обезбеђивање визира за 

медицинске-сестре 

васпитаче при пријему 

деце 

стално послодавац Медицинске 

сестре-

васпитачи 

Послодавац 

7. Обезбеђивање довољне 

количине дезинфекционих 

средстава 

стално послодавац сви Послодавац, Штаб 

за ванредне 

ситуације Општине 

Голубац  

8. Обезбеђивање довољне 

количине средстава за 

одржавања личне хигијене 

(топла вода,сапун-течни 

или чврсти,папирни убрус) 

стално послодавац сви Послодавац, Штаб 

за ванредне 

ситуације Општине 

Голубац 

9. Обезбеђивање и 

постављење дезобаријера 

на улазима у радни 

простор свих објеката 

Установе 

одмах послодавац сви Послодавац 

10. Видно обележавање зоне и 

простора-границе до којих 

се могу доћи и у њима се 

кретати друга 

лица(родитељи пословни 

партнери,добављачи и сл) 

одмах послодавац сви Послодавац 

11. Забрана већих 

окупљања(представе,прире

дбе,дечјих фестивала) 

одмах послодавац сви Послодавац 

12. Организација боравка деце 

50 процената од норме у 

соби или у броју који 

пропише Министарство 

просвете и технолошког 

развоја и надлежни завод 

за јавно здраље 

одмах послодавац сви Послодавац 

13. Организација при спавању 

деце - креветиће 

постављати нога-глава и 

да свако дете има своју 

постељину и обележен 

креветић 

одмах послодавац сви Послодавац 

14. Организација боравка деце 

у собама ( приликом 

узимања оброка, спавања, 

спровођење активности 

или приликом шетњи) и 

запослених у својим 

радним просторијама тако 

да постоји физичка 

одмах послодавац сви Послодавац 
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дистанца од 2м 

15. Организација рада од куће 

за запослене чија природа 

посла дозвољава рад ван 

службених просторија или 

кад је Министарство 

просвете и технолошког 

развоја прописало рад на 

даљину 

одмах послодавац Запослени 

чија природа 

посла 

дозвољава 

или за које је 

прописано 

Послодавац 

16. Дезинфекција 

прибора,играчака,предмет

а рада, опреме и радних 

површина 

стално послодавац сви Послодавац 

17. Дезинфекција радних 

површина, 

соба,ходника,квака на 

вратима и санитарних 

просторија 

Стално 

више пута у 

току радног 

дана( 

минимум 3 

пута у току 

дана) 

послодавац Запослени 

задужени за 

одржавање 

хигијене 

простора 

Послодавац 

18. Обезбедити обележено 

место за хигијенско 

одлагање отпада 

одмах послодавац запослени Послодавац 

19. Видно истицање 

обавештења и упутства у 

вези са конкретном 

заразном болести 

одмах послодавац Послодавац, 

запослени 

Послодавац 

20. Често проветравање 

просторија у којима се 

борави 

стално послодавац запослени Послодавац 

21. Ако у тренутку боравка у 

вртићу дете има 

температуру или неке 

друге симптоме, дете 

изоловати у посебну 

просторију(соба 

изолације), затим позвати 

родитеља, пратитти 

здравствено стање, ако се 

пре доласка родитеља 

погорша здравствено 

стање звати хитну помоћ 

по предвиђеном 

протоколу. Особа која је са 

дететом у изолацији носи 

сву предвиђену заштитну 

опрему као и за пријем 

деце 

стално послодавац Медицинска 

сестра-

васпитач или 

друго 

васпитно 

особље које је 

одређено 

Послодавац 

22. Обавезна дезинфекција 

простора где је боравио 

Након 

догађаја 
послодавац Надлежни 

Завод за јавно 

Послодавац,  

надлежни Завод за 
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запослени или дете а 

утврђена је заразна болест 

и затварање тог дела 

објекта до одобрења за 

коришћење од надлежног 

Завода за јавно здравље 

здравље јавно здравље 

23. Удаљавање свих лица из 

радног простора са 

видњивим знацима 

повишене температуре, 

отежаног дисања,кашља и 

сл. и предлагање-

упућивање у најближу 

здравствену установу 

стално послодавац Послодавац и 

запослени 

Послодавац 

24. Идентификовање 

ризичних категорија међу 

запосленима  и уколико то 

природа посла дозвољава, 

омогуђити рад од куће или 

коришћење годишњег 

одмора или плаћеног 

одсуства 

одмах послодавац послодавац Послодавац 

25. Стављање ван функције 

централног система 

вентилације и 

климатизације 

одмах послодавац послодавац Послодавац 

26. У сваком објекту 

предвидети и означити 

простор за најбезбеније 

преузимање детета од 

родитеља. Ако родитељ 

улази у објекте вртића или 

у управну зграду у обавези 

је да носи маску тако да 

прекрива нос и уста, пређе 

преко постављене 

дезобаријере као и да 

дезинфикује руке на бази 

70 процентног алкохпола 

одмах послодавац родитељи Послодавац, 

медицинска сестра-

васпитач 

27. Ограничити време доласка 

деце 

одмах послодавац родитељи Послодавац 

28. Родитеље обавестити о 

свим битним протоколима 

и смерницама који се 

успостављају у станови у 

циљу заштите здравља и 

безбедности 

деце,родитеља и 

запослених. 

одмах послодавац послодавац Послодавац 

29. Предшколска установа одмах послодавац послодавац Послодавац 
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започиње са непосредним 

васпитни-образовним 

радом и у обиму који 

омогућава спровођење  

неопходних мера 

превенције, заштите и 

сузбијања ширења 

заразних болести у складу 

са инструкцијама и 

препорукама Министарста 

просвете,науке и 

технолошког развоја и 

надлeжног института за 

јавно здравље 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ КОЈЕ ОБАВЕЗНО ПРИМЕЊУЈУ 

ЗАПОСЛЕНИ СА ЗАДУЖЕЊИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ 
 

Табела бр.2 

Р.Б. Превентивна мера рок обезбеђује Обавезно 

примењује 

контролише 

1. Мерење телесне 

температуре 
Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Послодавац 

2. Ношење прописаних 

заштитних средстава 
Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Послодавац 

3. Редовно одржавање личне 

хигијене, прање руку 

топлом водом и сапуном у 

трајању од најмање 30 

секунди или дезинфекција 

руку средствима која сдрше 

70% алкохола 

Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Послодавац 

4. Уколико примети симптоме 

заразе запослени је дужан 

да одмах обавести 

послодавца и руководиоца 

и да не долази на посао , 

већ да се јави одговарајућој 

здравственој установи 

Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Послодавац 

5. Избегавање поздрављања 

руковањем и љубљењем, а 

са саговорницима 

одржавати раздаљину од 2 

метара 

Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Послодавац 

6. Не дирати очи, уста и нос Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Послодавац 

7. Ако кашљете , кијате Свакодневно/ послодавац Сви запослни Сви запослни 
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прекријте уста и нос 

надланицом или папирном 

марамицом. 

Марамицу одмах бацити у 

канту за отпатке са 

поклопцем и руке опрати 

одмах након тога. 

стално 

8. Одржавање удаљености од 

2 метра између себе и друге 

особе, као и обавеза 

васпитача да децу едукују и 

у току боравка у вртићу 

деце одржавање диистанце 

од 2 метара једне од других. 

Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Сви запослни 

9. Одговорно понашање 

запослених у складу са 

упутствима и препорукама  

Свакодневно/

стално 

послодавац Сви запослни Сви запослни 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ СА ЗАДУЖЕЊИМА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ 
 

Табела бр.3 

Р.Б. Превентивна мера рок обезбеђује Обавезно 

примењује 

контролиш

е 

1. Упућивање на тестирање или 

изолацију свих запослених који 

су са зараженим имали контакт 

или су боравили у истом радном 

простору 

Одмах по 

сазнању 

послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 

2. Асанација пословног простора- 

позивање надлежног завода за 

јавно здравље или 

специјализоване фирме која 

врши послове дезинфекције у 

случају епидемије и која има 

одобрење за те послове од 

министарства здравља 

Одмах по 

сазнању 

послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 

3. Забрана боравка и уласка 

запослених после дезинфекције 

до одобрења за коришћење од 

надлежног завода за јавно 

здравље 

Одмах након 

обављене 

дезинфекције 

послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 

4. Проветравање радног простора  

а пре уласка ради поновног 

обављања послова 

Након 

одобрења за 

улазак у 

дезинфикова

послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 
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не 

просторије 

5. Појачани надзор над применом 

превентивних мера и анализа у 

циљу сагледавања потребних 

корекција мера 

свакодневно послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 

6. Свођење контаката запослених 

из организационих јединица у 

којој је боравио запослени са 

другим запосленима само на 

неопходне уз оштро 

придржавање прописаних мера 

заштите 

Одмах по 

сазнању 

послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 

7. Појачани надзор поштовања 

истакнутих упутстава и 

процедура 

свакодневно послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 

8. Сагледавање потребе набавке 

додатних средтава личне 

заштите, дезинфекционих 

средстава и средстава за 

одржавање личне хигијене 

Свакодневно 

у складу са 

потрошњом 

послодавац Сви 

запослни 

Послодавац 

9. Обавештавање корисника, 

пословних партнера и других 

лица о појави заразне болестиу 

колективу и захтев за одлагање 

планираних активности,посета и 

личних директних контаката 

Свакодневно 

у складу са 

развојем 

ситуације 

 Трећа лица Послодавац 

10. Упућивање запосленог који је 

због заражености био у 

самоизолацији , по завршетку 

периода изолације, а пре 

поновног укључивања у процес 

рада на обавезно тестирање на 

присуство вируса. Радник може 

поново бити поново укључен у 

процес рада само са негативним 

тестом. 

Пре 

поновног 

укључивања 

у процес 

рада 

 запослени Послодавац 
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ КОЈЕ ОБАВЕЗНО ПРИМЕЊУЈУ 

РОДИТЕЉИ СА ЗАДУЖЕЊИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ 

 

Табела бр.4 

Р.Б. Превентивна мера рок обезбеђује Обавезно 

примењује 

контролише 

1. Родитељима се препоручује 

да код куће остану деца са 

хроничним 

болестима(респираторним, 

кардиоваскуларним, 

малигним болестима, 

дијабетесом или 

имунодефицијенцијама), као 

и деца чији родитељи/други 

закосни заступници или 

укућани имају једну од 

наведених болести  

Свакодневно/с

тално 

родитељ Родитељ 

који доводи 

дете 

Послодавац,в

аспитно 

особље, 

родитељи 

2. Свакодневно, пре доласка у 

вртић, родитељ има обавезу 

да детету и себи измери 

температуру и да у случају 

повишене температуре, не 

доводо дете у предшколску 

установу и о томе обавести 

васпитача 

Свакодневно/с

тално 

родитељ Родитељ 

који доводи 

дете 

Послодавац,в

аспитно 

особље, 

родитељи  

3. Пријем  детета у 

предшколску установу се 

врши само уз потврду 

надлежног педијатра да је 

дете здраво, систематски 

преглед који се обавља пре 

уписа у предшколску 

установу или након  дужег 

одсуствовања детета из 

предшколске установе. Као 

и да је дете  уредно 

вакцинисано. 

При поласку у 

вртић или 

након дужег 

одсуствовања 

родитељ Родитељ 

који доводи 

дете 

Послодавац,в

аспитно 

особље, 

родитељи  

4. Дете долази у пратњи једног 

родитеља/законског 

заступника( да би се 

смањила гужва) и пожељно 

је да то буде исти 

родитељ/законски заступник 

Свакодневно/с

тално 

родитељ Родитељ 

који доводи 

дете 

Послодавац,в

аспитно 

особље, 

родитељи  
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сваког дана. Ако то није 

могуће дете доводи 

родитељ/законски заступник 

који може 

5. Није дозвољено да 

родитељ/законски заступник 

доводи или одводи дете из 

установе, нити улази у 

просторије установе ако 

он/она или дете има 

повишену температуру, 

знаке кратког даха или је био 

под ризиком да је могао бити 

у контакту са особом која је 

позитивна на одређени вирус 

за који је проглашена 

епидемија( CОVID-19 и сл.) 

Свакодневно/с

тално 

родитељ Родитељ 

који доводи 

дете 

Послодавац,в

аспитно 

особље, 

родитељи  

6. Родитељи треба да се држе 2 

метра од других при 

довођењу детета осим од 

свог детета. 

Свакодневно/с

тално 

родитељ Родитељ 

који доводи 

дете 

Послодавац,в

аспитно 

особље, 

родитељи  

7. Родитељи/други законски 

заступник детета је у обавези 

да најави поновни повратак 

детета у колектив два дана 

раније ради правовременог 

планирања и организације 

рада у установи. 

Свакодневно/с

тално 

родитељ Родитељ 

који доводи 

дете 

Послодавац,в

аспитно 

особље, 

родитељи  
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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

1. Овај план обухвата примену свих превентивних мера ширења заразне болести  

на радном месту и у радној околини ПУ ” Ласта” Голубац. 

2. Потребна финансијаска средства за предвиђене превентивне мере обезбеђује 

послодавац. 

3. Овај план ће се усаглашавати са одлукама надлежног органа, када настану 

промене које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије. 

4. У наставку плана следи текстуални део који детаљније разрађује табеларни 

приказ (опште и посебна превентивне мере), објашњавају поједини појмови и 

начела, као и одређене препоруке и дају упутства која ће бити примењена 

(истакнута) у предшколској установи. 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ЋУ СПРОВЕСТИ СВЕ МЕРЕ КОЈЕ СУ ПРЕДВИђЕНЕ 

ПЛАНОМ И ДА ЋУ УРЕДИТИ НАЧИН ПРАЋЕЊА И КОНТРОЛЕ  

ПРИМЕНЕ МЕРА 

 

 

 

 

 

У  Голупцу, дана                                                                          Директор ПУ ”Ласта”                          

                                                                                                         Милена Ђурђевић 

 

______________________                                                ____________________________ 

Број: 

 

 

 

                                                                           Председник Управног одбора  

                                                                        Миливоје Богић 

         

                                                                            ___________________________ 
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1. МЕРЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА COVID-19 

 

Мере ради спречавања ширења COVID-19 примењују се на свим радним местима у 

радној околини и односе се на све локације, родитеље, децу, запослене и радно 

ангажована лица.  

 

1.1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

Послодавац ће на сваком радном месту у радној околини обезбедити примену следећих 

превентивних мера: 

- Писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве 

епидемије заразне болести, са информацијама о симптомима заразне болести (дато 

посебно у плану) ; 

- Појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија, што укључује 

редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора; 

- Довољну количину сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на 

бази алкохола за прање руку; 

- Редовно чишћење и дезинфекција свих површина које се чешће додирују на радном 

месту, посебно просторија и опреме као што су дечје собе, дечји столови, 

санитарни чворови, фиксни телефони, рачунарска опрема, ручни алат, играчке итд; 

- Упутство за безбедан и здрав рад за извођаче радова, добављаче и сл; 

- Вођење евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује 

и спроводи; 

- Редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из 

просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем; 

- Исхрану деце вршити за столовима са два метра растојања; 

- Конзумирање воде из пластичних чаша за једнократну употребу. 

 

1.2. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 

ПОЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

Послодавац ће у случају заразне болести код својих запослених обезбедити следеће 

превентивне мере: 

- Упућивање на тестирање или изолацију свих запослених који су са зараженим 

имали контакт или су боравили у истом радном простору у зависности од одлуке 

надлежне здравствене установе након упута у исту; 

- Асанација пословног простора- позивање надлежног завода за јавно здравље или 

специјализоване фирме која врши послове дезинфекције у случају епидемије и која 

има одобрење за те послове од Министарства здравља; 
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- Забрана боравка и уласка запослених после дезинфекције до одобрења за 

коришћење од надлежног Завода за јавно здравље; 

- Проветравање радног простора, а пре уласка ради поновног обављања послова 

- Појачани надзор над применом превентивних мера и анализа у циљу сагледавања 

потребних корекција мера; 

- Свођење контаката запослених са другим запосленима само на неопходне, уз 

оштро придржавање прописаних мера заштите; 

- Појачани надзор поштовања истакнутих упутстава и процедура; 

- Сагледавање потребе набавке додатних средтава личне заштите, дезинфекционих 

средстава и средстава за одржавање личне хигијене; 

- Обавештавање корисника, пословних партнера и других лица о појави заразне 

болести у колективу и захтев за одлагање планираних активности, посета и личних 

директних контаката; 

- Упућивање запосленог који је због заражености био у самоизолацији, по завршетку 

периода изолације, а пре поновног укључивања у процес рада на обавезно 

тестирање на присуство вируса. Радник може поново бити поново укључен у 

процес рада само са негативним тестом; 

- Примењиваће се и све друге мере по препоруци епидемиолога. 
 

1.3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈУ РОДИТЕЉИ 

 

Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је да се родитељи 

придржавају следећих превентивних мера, одлука и препорука: 

-  Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима 

(респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или 

имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/други закосни заступници или укућани 

имају једну од наведених болести; 

- Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ има обавезу да детету и себи измери 

температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете у предшколску установу 

и о томе обавести васпитача; 

-  Пријем  детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра 

да је дете здраво, систематски преглед који се обавља пре уписа у предшколску 

установу или након  дужег одсуствовања детета из предшколске установе, као и да је 

дете  уредно вакцинисано; 
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-  Дете долази у пратњи једног родитеља/законског заступника (да би се смањила гужва) и 

пожељно је да то буде исти родитељ/законски заступник сваког дана. Ако то није могуће, 

дете доводи родитељ/законски заступник који може; 

-  Није дозвољено да родитељ/законски заступник доводи или одводи дете из установе, 

нити улази у просторије установе ако он/она или дете има повишену температуру, знаке 

кратког даха или је био под ризиком да је могао бити у контакту са особом која је 

позитивна на одређени вирус за који је проглашена епидемија ( CОVID-19 и сл.) ; 

- Родитељи треба да се држе 2 метра од других при довођењу детета осим од свог детета; 

- Родитељи/други законски заступник детета је у обавези да најави поновни повратак 

дедета у колоктевив два дана раније ради правовременог планирања и организације рада у 

установи. 

1.4. ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је примењивати 

следеће опште превентивне мере и препоруке на нивоу Установе: 

 Обезбедити да сви запослени уколико имају симптоме који указују 

на COVID-19 не долазе на посао, већ да се одмах повуку у 

самоизолацију; 

 Обавезно је да се ове особе у тим случајевима одмах јаве 

свом руководиоцу и изабраном лекару и епидемиологу у Институт 

за јавно здравље у месту становања и даље поступају по њиховим 

инструкцијама; 

 Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос 

и уста маском, марамицом или поставити унутрашњу страну лакта; 

 Пре уласка у пословни простор, обавезна је дезинфекција обуће; 

 Обезбедити довољне количине алкохола (70%) за дезинфекцију руку; 

 Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају 

симптоме прехладе и грипа, односно омогућити минималну дистанцу 

од друге особе најмање 2 м.; 

 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; 

 Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицом и чистим 

рукама; 

 Чишћење и дезинфекција радних површина, пре свега радних 

столова, тастатура, мишева, телефона, канцеларијског прибора итд.; 



15 
 

 Често проветравање канцеларија и пословних просторија; 

 Поштовати савете епидемиолога и завода за јавно здравље и других 

надлежних институција. 

Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (одржавање 

имунитета). 
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1.5. ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 

- Пре уласка у објекат обезбедити мерење температуре, мерење тепературе вршити и 

у току дана ако је потребно; 

- Запосленима  обезбедити на дневном нивоу средства за  основну хигијену и 

заштиту ( топлу воду и сапун, средства за дезинфекцију руку и радних површина, 

заштитне маске и рукавице за послове где је одређено да се носе заштитне 

рукавице; 

- Пре почетка рада прегледају своје радно место укључујући и дезинфиковање 

радних места и опреме; 

- Обезбедити одговарајућа средства за дезинфекцију у свакој радној просторији; 

- На зиду поред лавабоа поставити Упутство за за правилно прање руку; 

- За све запослене обезбедити средства и опрему за личну заштиту: заштитне маске 

платнене или хирушке, заштитне рукавице за послове где је одређено да се носе 

заштитне рукавице; 

- Правилно користити заштитну опрему у складу са упутствима како не би дошло до 

угрожавања своје безбедности и здравља и угрожавања безбедности и здравља 

других лица; 

- Средства за дезинфекцију мин 70% алкохола, средство на бази натриум 

хипохлорита 4,8 грама на 100 грама; 

- Препоручује се свим запосленима да донесу готову храну у произвођачкој 

амбалажи или суву храну припремљену код куће; 

- У случају исхране радника неопходно је непрестано спроводити најстроже мере 

хигијене, прање посуђа и прибора  за јело топлом водом и средствима за прање 

посуђа. Строго поштовати дистанцу од два метра приликом оброка; 

- У циљу могућности превенције спречавања ширења вируса , запосленима у складу 

са могућностима и природом посла, обезбедити рад од куће; 

- Запослени који обављају рад на терену морају увек држати дистанцу од других 

лица 2 м; 

- Идентификовање ризичних категорија међу запосленима  и уколико то природа 

посла дозвољава омогућити рад од куће или коришћење годишњег одмора или 

плаћеног одсуства; 

- Пратити информације и препоруке путем доступних, званичних извора 

информисања; 

- У случају да се у просторијама, у току улаза у просторије установе, пријема деце 

или неким другим случајевима  било  које лице ( запослени, родитељ, добављачи, 

извођачи радова и сл) не придржава  прописаних мера превенције сваки запослени 

је у обавези да их опомене. Запослени их опомиње са дозвољене дистанце која не 

угрожава њега; 
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- Ако особа не послуша упозорење и не почне да се придржава прописаних мера 

превенције, треба позвати полицију; 

- Ако у тренутку боравка у вртићу дете има температуру или неке друге симптоме, 

дете изоловати у посебну просторију (соба изолације), затим позвати родитеља, 

пратити здравствено стање; ако се пре доласка родитеља погорша здравствено 

стање, звати хитну помоћ по предвиђеном протоколу. Особа која је са дететом у 

изолацији носи сву предвиђену заштитну опрему као и за пријем деце; 

- Уколико се у објектима вртића задеси да неко лице тј. запослени, родитељ, 

извођачи радова итд, имају симптоме грипа или прехладе који се нагло погоршају, 

потребно их је изоловати и позвати хитну медицинску службу; 

- У случају да дође до  сумње да је запослени инфициран корона вирусом и буде 

упућен у самоизолацију, потребно је обезбедити медицинску потврду тј. лекарско 

уверење да је по том основу одсуствовао; 

- Свести на минимум који не угрожава нормално пословање  и обављање основне 

делатности све активности са екстерним добављачима; 

- Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где је то 

могуће, а где није вршити проветравање што чешће; 

- Запослени који раде са другим лицима на терену, при упису и сл морају увек 

користити заштитну, маску рукавице, а где је потребно и заштитне визире, уз 

стално одржавање дистанце од 2 метра; 

- У току рада не носити накит, сат и наруквице јер то повећава ризик од преноса 

инфекције и отежава правилно и безбедно прање руку; 

- За време рада руке чешће прати сапуном у складу са упутством за прање руку; 

- За дезинфекцију руку се користи 70% алкохол; 

-  Постављење дезобаријера на улазима у радни простор објекта Установе; 

- Редовно дезинфиковати кваке на улазним вратима и свим другим просторијама; 

- Лица за одржацвање хигијене активно укључити у спровођење безбедносно-

хигијенских мера. Лица која обављају ове послове морају бити опремљена 

заштитним рукавицама , маскама, радном одећом; 

- Личну одећу држати одвојено од службене/заштитне одеће опреме; 

- У циљу подизања нивоа опште хигијене, службену одећу користити само један и 

након тога је опрати под високом температуром и опеглати; 

- Платнене маске се после радног времена одмах перу на температури од 95 степени 

и пеглају и након тога се могу опет користити; 

- Екстерна лица ( ово се не односи на децу кориснике ) док се налазе у објектима 

установе, морају све време да носе заштитну опрему тј. маске и рукавице и да се 

придржавају свих промисаних мера превенције; 

- За све случајеве који се појаве у току рада, а индикују на зараженост вирусом, 

одмах се јављају непосредном руководиоцу и поступају по општем упутству; 
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- Пре напуштања радног места запослени је дужан да радно место и средсства за рад 

остави у стању које не угрожава безбедност и здравље других запослених. 

 
 

2. ОПШТИ ПОЈМОВИ, НАЧЕЛА, ПРЕПОРУКЕ,  

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 

2.1.ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЗАРАЗНОЈ БОЛЕСТИ КОВИД-19 

 

          Нови корона вирус који се појавио 2019. године назван је САРС-CoV-2. Откривен је 

у Кини крајем 2019. Ради се о новом соју корона вируса који пре није био откривен код 

људи. Болест узрокована тим вирусом назива се COVID-19. 

 

2.1.1. ИЗВОР ИНФЕКЦИЈЕ И НАЧИН ПРЕНОШЕЊА 

 

          Иако вирус потиче од животиња, он се сада шири са особе на особу (пренос са 

човека на човека). Тренутно доступни епидемиолошки подаци нису довољни за 

утврђивање лакоће и успешности ширења вируса међу људима. Вирус се углавном 

преноси капљичним путем при кијању и кашљању. 

         Прелиминарна истраживања указују да је просечан период инкубације 5–6 дана, са 

максималним периодом до 14 дана. Иако су људи најзаразнији када имају симптоме 

(налик на симптоме сезонског грипа – повишена температура, кијање, кашљање), постоје 

назнаке да неки људи могу пренети вирус иако немају симптоме или пре него што се 

симптоми појаве што није неуобичајено и код других вирусних инфекција. 

2.1.2. СИМПТОМИ ЗАРАЗЕ КОВИД-19 

        Колико је познато, вирус може узроковати благе симптоме сличне грипу попут: 

 повишене телесне температуре 

 кашља 

 отежаног дисања 

 болова у мишићима, и 

 умора. 

        У тежим случајевима јавља се тешка упала плућа, синдром акутног отежаног дисања, 

сепса и септички шок који могу узроковати смрт пацијента. Особе које болују од 

хроничних болести подложније су тежим облицима болести. 

2.1.3 ОСЕТЉИВОС ПОПУЛАЦИЈЕ НА ЗАРАЗУ  КОВИД-19 

          Старије особе и особе с хроничним болестима (попут повишеног притиска, срчаних 

болести, дијабетеса, поремећаја јетре и болести дисајних путева) имају већи ризик развоја 

тежих облика ове болести. 
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2.2. НАЧЕЛА, ПРЕПОРУКЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

2.2.1. БЛИСКИ КОНТАКТИ 

         Суживот, рад у истој просторији, дељење куће, као и провођење више времена у 

некој затвореној просторији или на отвореном без довољње физичке дистанце, нпр. 

бављење одређеним колективним спортовима и сл. сматрају се блиским контактима. 

2.2.2. ИЗОЛАЦИЈА 

         Изолација представља меру којом се заражена  особа смешта у посебно одвојену 

собу како не би заразила друге особе. Особе за које здравствени радник постави сумњу на 

инфекцију вирусом КОВИД-19 хоспитализује се уз примене мера изолације, дијагностике 

и лечења. 

2.2.3. САМОИЗОЛАЦИЈА 

          Самоизолација или кућни карантин односи се на здраве особе без симптома, које су 

биле у блиском контакту с оболелим особама или су уназад 14 дана боравиле у 

земљама/подручјима за које су надлежни прописали да је потребна самоизолација као 

превентивна мера у трајању од 14 дана од контакта с оболелом особом или повратка из 

означених земаља. 

2.2.4. ЗАДРЖАВАЊЕ ВИРУСА НА ПОВРШИНАМА 

          Вирус се може задржати на јавним површинама од неколико минута, па до чак 

неколико дана и због тога треба избегавати колико год је могуће додиривања свих 

површина као што су: 

- гелендери у објекту и ван њих 

- кваке 

- дугмад и прекидаче у заједничким просторијама и др. 

         Једном кад се додирну горе наведене површине, потребно је одмах опрати руке или 

дезинфиковати средством за дезинфекцију руку  које је потребно носити стално. 

 

2.2.5. МЕНТАЛНО И ФИЗИЧКО ЗДРАВЉЕ 

 

         Сви бринемо и сви се плашимо. 

         Страх је природна реакција на реалну опасност, при чему се јавља низ физиолошких 

реакција (убрзан рад срца, појачава се мишићна напетост, презнојавање и др.). Организам 

се спрема за борбу или бежање од опасности и то омогућава опстанак јединке. Када смо 

анксиозни, догађа се иста физиолошка реакција, али тада је окидач наша катастрофична 
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интерпретација ситуације. У реду је да будемо забринути и уплашени, у овом тренутку то 

нам омогућава да будемо опрезни и спремни за борбу са “непријатељем” придржавајући 

се мера које су ефикасне у суочавању са овим проблемом. Уколико брига прерасте у 

анксиозност и панику, то нам ствара још један проблем поред простојећег.  

         Важно је да очувамо ментално здравље и стабилност. 

   Препоруке: 

- Информишите се из поузданих извора, али у томе будите умерени. Препорука је да се 

претраживање нових информација о вирусу сведе на минимум, па тако, уместо што ћете 

током дана често проверавати и тражити нове информације, чините то ујутру и увече или 

време ограничите на пола сата током целог дана. 

Релевантне инфомације можете наћи на следећим сајтовима: 

www.covid19.rs 

www.cdc.gov 

www.who.int 

- Није срамота осећати страх, разговарајте о својим осећањима са породицом, 

пријатељима, партнером; 

- Уколико се јаве “катастрофичне” мисли (предвиђање негативног исхода будућих 

ситуација), застаните… таквим мислима појединац верује, доживљава их као чињенице, 

занемарујући друге вероватније исходе.  

Тада је добро да своје мисли задржимо у садашњем тренутку - у коме је све у реду. 

Истраживања показују да су људи склони да потцењују своје могућности у негативним 

ситуацијама, а потцењују и то како ће се са њима носити. Размишљајте на начин да сте 

отпоринији него што мислите; 

- Социјална дистанца, не подразумева социјалну изолацију. Уколико смо физички 

одвојени од пријатеља, то је због безбедности свих нас, али позив, смс или видео чет вам 

омогућавају да останете у контакту са другима; 

- Време које проводите код куће, док сте у изолацији, искористите да завршите своје 

обавезе или активности које сте дуго одлагали. Можете учити страни језик, уређивати 

башту, учити нове технике и вештине путем интернета (нпр. декупаж и сл). Бројне 

књижаре, музеји, позоришта су отворили бесплатан садржај онлине, преко својих 

званичних сајтова; 

- Добар сан је важан за отпорност организама. Добро се наспавајте, вежбајте, храните се 

здраво и слушајте препоруке стручњака за превенцију. 

http://www.covid19.rs/
http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/
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Нека вам такво понашање постане приоритет, а тренутну ситуацију искористите да из ње 

изађете оснажени и да сачувате менталну стабилност. Чувањем менталног здравља, чувате 

и физичко здравље. 

2.2.6. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ОДРЖАВАЊА САСТАНАКА 

И УПИСА ДЕЦЕ 

 

          Пословне активности захтевају сталну комуникацију са родитељима, запосленима и 

др. Превентиве мере против ширења заразе треба да омогуће како нормалан процес рада, 

тако и безбедно и здраво окружење које своди могућност заражавања на најмању могућу 

меру. 

          У датим околностима препоручују се следеће мере: 

- На улазним вратима поставити обавештења да је при уласку обавезна дезинфекција 

и ношење маске; 

- Ограничити састанке на мин. број  људи који присуствују и за састанке користити 

веће просторије где је могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра; 

- Вршити често проветравање просторије; 

- Пре почетка сатанка и краја обавезно дезинфиковати и проветрити просторију; 

- При упису деце у вртић организовати тако да се не ствара гужва (упис у вртић 

вршити на неки други начин за који се утврди да је у том тренутку најбезбеднији) ; 

- Организовати састанке и упис на отвореном ако постоји могућност; 

- Уколико запослени приватно путују у иностранство, треба да обавесте послодавца; 

- Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских 

састанака путем он-лине везе и сл. 

 

2.2.7. ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНЕ МЕРЕ 

 

          Потребно је обезбедити услове који омогућавају хигијену на високом нивоу. Свест и 

одговорност сваког појединца мора бити подигнута на највиши ниво. 

         Хигијенско-санитарним мерама утврђује се начин одржавања хигијене објекта, 

радног места, опреме и прибора, радних површина, радне одеће, као и личне хигијене 

запослених. Мере су обавезујуће за све запослене код послодавца. 

 

 

2.2.8. ИНТЕРНА ХИГИЈЕНА 

 

Интерна хигијена обухвата организацију и контролу: 

- Стања и чистоће свих радних површина; 

- Хигијене санитарних просторија; 

- Хигијене амбалажних материјала и површина са којима запослени/друга лица 

долазе у контакт; 
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- Чување и употребу хемикалија. 

 

Интерну хигијену спроводити према следећим упутствима: 

- Радни дан треба започети природним проветравањем радног простора, отварањем 

врата и прозора (тамо где је то могуће) ; 

- Свакодневно, пре почетка рада запослени мора пребрисати (дезинфиковати) радне 

површине са којима се долази у контакт као и опрему коју ће користити; 

- За све запослене који раде у установи, а нарочито у канцеларији, важно је да се 

сваког дана дезинфикују радни столови, телефони, рачунарска опрема, хефталице, 

оловке и сл; 

- У свакој смени мора се обезбедити да се чисти под, кваке и санитарни чворови. 

Подови се перу водом и расвором  натријум хипохлорита; 

- Крупне чврсте честице се физички отклањају са пода, опреме и радних површина 

чим се ту нађу; 

- Забрањено је гомилање отпада и хране; 

- Канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан. 

 

2.2.9. РАДНЕ ПОВРШИНЕ,ЧАШЕ И ДРУГА ОПРЕМА 

 

- Смањити кување кафе и чаја на минимум; 

- За време пандемије не користити заједничке шоље, чаше и сл; 

- Одмах након употребе свако од запослених је у обавези да све што је користио 

склони и опере; 

- За прање чаша, шоља и других посуда се користи топла вода и детерџент; 

- Препоручује се употреба воде за пиће из јавног водовода. Уколико се користи вода 

из апарата, неопходно је редовна дезинфекција свих славина, ручица и делова који 

се хватају или притискају при пуњењу чаша. Све површине је неопходно редовно 

опрати. 

 

 

 

2.2.10. ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И 

МОБИЛНИХ И ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА 

 

- Пре употребе рачунара  дезинфикује се тастатура, миш и подлога за миша 70% 

алкохолом; 

- Након употребе рачунарске опреме поновити исти поступак; 

- Мобилне и фиксне телефоне дезинфиковати 70% алкохолом више пута у току дана; 
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2.2.11. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ РАДА СА ПАПИРНИМ 

ДОКУМЕТИМА 

 

- Код потписивања докумената ( отпремнице, пријемнице, уговори  и сл ) захтевати 

од лица коме треба да потпишете документ да држи дистанцу од 2 метра; 

- Водити рачуна да за столом/пултом буде увек највише једна особа; 

- Запослени и други корисници не смеју користити исту оловку; 

- Потписивање као и држање докумената се врши уз коришћење маски и рукавица; 

- Након потписивања запослени се удаљава од стола, а потписана документа 

преузима екстерно лице поштујући дистанцу од 2 метра; 

- Отварање  пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за 

манипулацију документацијом; 

- Коверат/амбалажу уколико није потребна бацити у канту са осталим отпадом 

- Пристиглу документацију одлагати да једно време одстоји без дирања како би 

потенцијалне честице вируса биле елиминисане; 

- Папирну докиментацију одлагати у пластичне фолије, водећи рачуна да се спољни 

део фолије не контаминира, као и регистратори за одлагање; 

- Регистраторе и фолије дезинфиковати по потреби; 

- Након манипулисања документацијом, нарачито екстерном документацијом, 

обавезно опрати руке у складу са упутствима за правилно прање руку. Не 

додиривати лице тј. уста и очи. 

 

2.2.12. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ ВОЗИЛА 

 

- У возилу увек држати средсдство за дезинфекцију, папирне марамице или убрус; 

- По уласку у возило, испрскати руке и обућу средством за дезинфекцију; 

- Пре  изласка из возила, поново испрскати руке, управљач, мењач и кључ од возила; 

-  Након излазка из возила, испрскати средством за дезинфекцију седишта у возилу. 

 

2.2.13. Хигијена запослених 

 

- Радна одећа запослених мора да буде уредна и чиста; 

- Радну одећу коју сте носили ставите у кесу и однесите на прање; 

- Нарочито је важна хигијна руку; 

- Руке треба прати топлом текућом водом и сапуном у складу са упутствима за 

правилно прање руку. Руке се морају прати што чешће, а обавезно пре почетка 

рада, после контакта са екстерном документацијом, у сваком тренутку када се 

запрљају или контаминирају; 

- Нокти морају бити чисти и уредно подрезани, а на рукама се не смеју носити 

сатови, прстење, наркувице и сл. 
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Само постојање личне заштитне опреме није довољно за спречавање инфекције 

корона вирусом. Лична заштитна опрема може бити извор заразе ако се неправилно 

користи. 

Редослед поступака правилне примене средстава и опреме за личну заштиту дат је 

у следећим тачкама: 

- Обавити хигијену руку; 

- Ставити заштитну маску; 

- Ставити визир-уколико се користи, пре стављања га обавезно дезинфиковати; 

- Навући рукавице – уколико се користе. 

 

2.2.14. ХИГИЈЕНА ТОАЛЕТА 

 

- Тоалети се морају више пута у току смене чистити и дезинфиковати уз употребу 

средстава за дезинфекцију; 

- У тоалетимао безбедити  топлу и хладну воду, као и средства за прање руку и 

папирни убруси за брисање руку; 

- У сваку канту мора се поставити кеса; 

- Кесе не смеју да се препуњавају и морају се редовно мењати; 

- Кесе које се бацају морају се везати и одложити у контејнер са комуналним 

отпадом; 

- Забрањено је коришћење заједничких крпа и пешкира; 

- Користити папирне убрусе за прање руку, искоришћене убрусе одмах одложити у 

канту. 

 

2.2.15. ЗАШТИТА ОД ПРЕНОСА ИНФЕКЦИЈЕ ДИРЕКТНИМ КОНТАКТОМ 

 

- Забрањено је руковање, грљење и љубљење при сусретима; 

- Сведите физички контак са свима на минимум; 

- Не додирујте нос, очи, уста и лице пре него што добро оперете руке; 

- Не користите платнене марамице за брисање носа; 

- Не остављајте папирне марамице на сто и друге радне површине; 

- Све послове који се могу обављати од куће, организујте да их и радите од куће како 

би се смањила могућност преноса инфекције; 

- Увек када је потребно руковати са чврстим предметима и амбалажом и др, 

дезинфикујте их 70% алкохолом. 
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2.3. ОПЕРАТИВНИ ПОСТУПЦИ У ФУНКЦИЈИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И 

РЕАГОВАЊА НА СИТУАЦИЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗЕ 

 

2.3.1. НАЧИН ИНФОРМИСАЊА И ОБУЧАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА 

ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД КОВИД-19 

 

- Сви запослени морају бити редовно информисани и упознати са  свим релевантним 

информаацијама, поступцима и обавезама у вези заштите здравља и безбедности од 

заразне болести КОВИД-19; 

- Сви запослени морају добити инструкције о обавези коришћења средстава и 

опреме за личну заштиту и дезинфекцију, као и о начину и поступцима њихове 

правилне примене; 

- Упознавање са свим прописаним превентивним мерама на нивоу Установе вршити 

путем презентације, инструкције путем  интернет поште ( путем мејла), визуалним 

инструкцијама у форми плаката/летака/постера, као и путем писаних и усмених 

обавештења у складу са најпогоднијим начином и тренутним околностима; 

- Запослени су дужни да се упознају са свим мерама за безбедан и здрав рад, а у вези 

заштите здравља и безбедности од заразне болести КОВИД-19; 

- Запослени су дужни да се изузетка и импровизације придржавају мера које су 

наложене. 

 

2.3.2. РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ  

ЗАРАЖЕН КОВИД-19 

 

Појавом првих симптома потребно је: 

- Уколико приметите било који симптом болести, контактирајте број  телефона 

епидемиолога за ваш град ( место у ком живите) ; 

- Консултовати лекара, телефонски или одласком у најближу амбуланту; 

- Колико је могуће ограничити контакте са здравим особама ( самоизолације, док се 

не утврдиди да ли сте заражени или нисте заражени) ; 

- Спречите ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и кашљања 

користити марамицу за једнократну употребу или кијање у надлактицу; 

- Не долазити на посао уколико се код вас јаве типични смптоми као што су 

грозница, кашаљ или потешкоћа са дисањем. 

 

Ако сумњате да сте заражени вирусом о томе одмах обавестите: 

- послодавца; 

- колеге са посла; 

- све особе са којима сте били блиском контакту; 

- вашег изабраног лекара/епидемиолога. 
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Код првих симптома не чекајте! Оддмах уђите у поступак самоизолације, јавите се 

телефоном свом изабраном лекару, епидемиологу. Просторија у којој је заражени боравио 

прописно се дезинфикује и проветри пре поновне употребе. 

 

2.3.3. ПОСТУПАК ЗА БЕЗБЕДНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

           Отпад који обухвата искоришћене заштитне маске и рукавице, као и убрусе којима 

је извршено брисање површина, папирне марамице и други отпад за који се оправдано 

сматра да би магао да буде контанимиран вирусом, одлагати на следећи начин: 

- одвојити посебну канту за овај отпад која има могућност затварања 

- канту обложити кесом која има могућност везивања на врху у коју ће се убацивати 

отпад 

- пре избацивања отпада, кесу одговарајуће везати и избацити је са осталим отпадом 

- приликом манипулисања отпадом ( везивање и изношење отпада ) обавезна  је 

употреба затитне маске и рукавице. 

 

2.3.4. ПОСТУПАК АСАНАЦИЈЕ ПРОСТОРА У УСТАНОВИ 

 

          Асанација терена садржи организацију санитарно-хигијенски и санитарно-

техничких мера на терену, у циљу спречавања ширења заразних болести. 

          У случају да се укаже сумња или је извесно да је неко  од запослених маорао да оде 

у самоизолацију, или је у пословни простор ушло лице за које се сумња да је прекршио 

самоизолацију, а наложена му је, или је неко од запослених или деце која се налзе у вртић  

у току рада добио симптоме који указују на присуство заразне болести КОВИД-19, 

извршиће се следеће мере дезинфекције-асанације:  

- забрана боравка и уласка запослених у простор док се не извши дезинфекција-

асанација 

- позивање надлежног завода за јавно здравље или специјализоване фирме која врши 

послове дезинфекције у случају епидемије и која има одобрење за те послове од 

Министарства здравља 

- забрана боравка и уласка запослених после дезинфекције-асанације до одобрења за 

коришћење од надлежног завода за јавно здравље 

- роветравање радног простора  а пре уласка ради поновног обављања послова. 
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УПУТСВА/ 

ОБАВЕШТЕЊА/ 

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ РАДНИХ И  

ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА 

ОБАВЕЗЕ ПРИ УЛАСКУ У РАДНЕ И ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, 

РОДИТЕЉЕ И ДРУГА ЛИЦА 
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ОБАВЕЗЕ ПРИ УЛАСКУ  ДЕЦЕ КОЈУ СПРОВОДИ ВАСПИТАЧ 
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ПОСТУПАК ПРАЊА РУКУ КОД РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА 
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ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ МАСКЕ 

 

СТАВЉАЊЕ ПАРТИКУЛАРНЕ МАСКЕ 

 

 

 
 

  

 

1. Партикуларну маску обухватите шаком тако да 

траке слободно висе испод шаке. 

  
 

2. Поставите партикуларну маску испод браде затим 

на нос, након тога горњу траку пребаците преко 

темена. 

  

 

3. Повуците доњу траку преко главе и ставите је 

испод ушију. 

 

 
 

4. Притисните метално ојачање партикуларне маске 

КАЖИПРСТОМ И СРЕДЊИМ ПРСТОМ ОБЕ 

ШАКЕ, тако да се ојачани део маске обликује према 

носу. 

 

 
 

5. Покријте партикуларну маску са обе шаке 

пазећи да се не ремети њен положај. 
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5 A.Позитивни тест пријањања маске: 
– Издахните јако. Позитиван притисак унутар 

партикуларне маске = ваздух не излази са стране. 

Ако осетите да ваздух излази са стране, подеите 

положај маске и/или боље наместите траке. 

- Поново урадите тест. 

- Поновите поступак док партикуларна маска 

потпуно не прионе уз лице. 

 

5 Б. Негативни тест пријањања: 
– Удахните дубоко. Ако ваздух не улази са 

стране, негативан притиска ће партикуларну 

маску привући уз лице. 

– Ако ваздух улази са стране,доћи ће до 

губитка притиска у маски. 

 

 

СКИДАЊЕ ПАРТИКУЛАРНЕ МАСКЕ 

 

 

 

 

Не додирујте спољашњу страну партикуларне 

маске.  

МОЖЕ БИТИ КОНТАНМИНИРАНА! 

 

 
 

1.Користећи обе руке, ухватите доњу траку и 

пребаците је напред преко главе. 

 

 

 

2. Пребаците горњу траку напред, преко главе. 

 

 
 

3.Одложите партикуларну маску кесу/контејнер 

за инфективни отпад ако је оштећена или 

запрљана или ако се њом отежано дише. 
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Заштитну маску фиксирати на следећи начин: 

 

- Преко носа, уста и брад;е 

- Фиксирати маску у корену носа; 

- Везати је на потиљку и врату; 

- Проверити да ли маска добро пријања лицу; 

- Маска се замењује када постане влажна. 

 

Платнена маска је за вишекратну употребу. Већ коришћену маску искувати на 

температури од 95 степени целзијуса у машини или кухињској посуди. Након искувавања 

и сушења маска се пегла и спремна је за поновно коришћење. 

 

ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИТНОГ ВИЗИРА 

 

Правилно коришћење визира обухвата следеће принципе: 

- коса, уколика је дуга, мора да буде везана; 

- ставити визир који штити од прскања телесних течности. 

 

Употребљене визире дезинфиковати на следећи начин: 

- испрскати све површине визира 70% алкохолом из боце са распрскивачем; 

- пребрисати папирним убрусом или оставити да се самостално осуши; 

- сваки запослени дезинфикује визир на крају своје смене; 

- сваки запослени дезинфикује визир на почетку своје јутарње смене; 

- обавезно опрати руке на крају процеса дезинфекције. 
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ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИТНИХ РУКАВИЦА 

 
 

ПРАВИЛНО НАВЛАЧЕЊЕ И УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ РУКАВИЦА 

 

                          
 

Правилно коришћење заштитних рукавица: 

- нокти на рукама треба да су исечени на кратко; 

- док су вам рукавице на рукама никако не додирујте лице и немојте везивати маске 

рукавицама којима сте већ додиривали површине око себе; 

- ако нисте у могућности да промените рукавице после сваког контакта, рукавице 

ипрскајте 70% алкохолом. 
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ПРАВИЛНО СКИДАЊЕ РУКАВИЦА 

 

 
Правилно скидање заштитних рукавица: 

Пре започињања скидања рукавица обавезно их дезифинковати 70% алкохолом. 

Правилно скидање заштитних рукавица по корацима: 

Корак А: 

- ухватити спољну ивицу близу ручног зглоба; 

- скинути је са руке окрећући унутрашњу страну споља; 

- ставити је на супротну руку на којој је још рукавица. 

Корак Б: 

- увући прст  “ослобођене” руке испод друге рукавице у близини ручног зглоба; 

- скинути је окрећући унутрашњу страну споља правећи  “пакет” од обе рукавице; 

- одложити “ пакет” коришћених рукавица правилно, тј. у посебну кесу за отпад. 
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ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

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  

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 прати руке у складу са 

упутством за прање руку; 

4) Личну одећу држи одвојено од радног одела, средстава и опреме за личну заштиту 

на раду; 

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 лице за безбедност и здравље на раду; 

7) Пре напуштања радног места, радно место и средства за рад остави у стању које не 

угрожава 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 

и других присутних лица; 

9) Сарађује са послодавцем, како би се спровеле додатне мере за безбедност и 

здравље на раду; 

10)  Свакодневно пре уласка у радне просторије обави мерење телесне температуре, 

дезинфекцију руку и обуће; 

11)  Обави поновно тестирање на вирус (ако је био заражен или у контакту са 

зараженим), након истека периода изолације, а пре поновног укључивања у радни 

процес; 

12)  Обави тестирање на вирус на које га шаље послодавац, након сазнања да је неко од 

запослених  из његовог радног окружења постао заражен или имао симптоме који 

су карактеристични за заражавање. 
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ИГРАЧАКА 

 НЕ КОРИСТИТИ ИГРАЧКЕ КОЈЕ СЕ НЕ 

МОГУ ДЕЗИНФИКОВАТИ (КРПЕНЕ, 

ПЛИШАНЕ И МЕКАНЕ ИГРАЧКЕ). 

 НЕ МЕШАТИ ИГРАЧКЕ ИЗМЕЂУ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА. 

 ИГРАЧКЕ ПОДЕЛИТИ У ДВЕ ГРУПЕ. 

 ИГРАЧКЕ КОЈЕ СУ СЕ КОРИСТИЛЕ У 

ТОКУ ДАНА, ПРАТИ И 

ДЕЗИНФИКОВАТИ У ПРОСТОРИЈАМА 

ГДЕ НИСУ ПРИСУТНА ДЕЦА. 

 НАРЕДНОГ ДАНА КОРИСТИТИ САМО 

ИГРАЧКЕ КОЈЕ СУ ОПРАНЕ И 

ДЕЗИНФИКОВАНЕ. 

                 ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ СЕРВИРНИЦЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ  

МЕСТО  ПРИМЕНЕ НАЧИН 

ПРИМЕНЕ 

ВРЕМЕ 

ПРИМЕНЕ 

СРЕДСТВО ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

Дезинфекција свих 

радних површина и 

вирбли  

Пребрисавање У јутарњим 

часовима, после 

сваког оброка и на 

крају радног дана  

Галисепт 

1gr. на 5l воде 

Дезинфекција колица за 

сервирање хране 

Пребрисавање 

и прање 

Пре и после 

сервирања оброка 

Галисепт 

2gr. на 5l воде 

Дезинфекција дечјих 

столова  

Пребрисавање Пре и после 

сервирања оброка 

Галисепт 

1gr. на 5l воде 

Прање и дезинфекција 

посуђа,  прибора за јело и 

алата 

Прање и 

потапање у дез. 

средство 

После сваког 

оброка 

 

Галисепт 

1 gr. на 5l воде 

Дезинфекција подова Пребрисавање 

и прање 

После сервирања 

сваког оброка 

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Дезинфекција зидних 

плочица и врата  

Пребрисавање 

и прање 

На крају радног 

дана 

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Дезинфекција фрижидера  Пребрисавање На крају радног 

дана и по потреби 

Галисепт 

1 gr. на 5l воде 
 

Након дезинфекције одлагати прибор за рад на одређено место. 

У току рада обавезна употреба заштитне опреме (капа, радна обућа, одећа, маске и 

рукавице). 
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ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ВРТИЋА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

МЕСТО ПРИМЕНЕ НАЧИН 

ПРИМЕНЕ 

ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ 

 

СРЕДСТВО ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

Дезинфекција прилаза вртића  Прање и 

пребрисавање 

У јутањим часовима 

 

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Замена и допуна средства за 

дезинфекцију у 

дезобаријерама 

Допуна средства 

за дез. 

У јутарњим часовима 

 

 

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Дезинфекција  свих радних 

површина у просторијама где 

бораве деца и у холовима 

(полице, ормарићи, 

гардеробери…) 

Пребрисавање У јутарњим часовима 

пре пријема деце  

 

 

Галисепт 

1 gr. на 5l воде 

Дезинфекција рукохвата, 

квака, подова у ходницима 

Пребрисавање После пријема деце а 

пре сервирања 

доручка, после 

враћања из шетње, на 

крају радног дана и по 

потреби  

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Дезинфекција фискултурне 

сале и реквизита 

Пребрисавање После коришћења и на 

крају радног дана 

 

Галисепт 

1gr. на 5l водe 

Дезинфекција дечјих столова 

након васпитних активности 

(по потреби)  

Пребрисавање По потреби 

 

Галисепт 

1 gr. на 5l воде 

Дезинфекција санитарних 

чворова за децу, ноша и 

вирбли 

Прање и 

потапање 

Након коришћења, 

после дручка, ручка, 

на крају радног дана и 

по потреби 

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Дезинфекција подова у 

радним собама, приликом 

боравка деце у дворишту на 

крају радног дана. 

Пребрисавање Приликом боравка 

деце у дворишту, на 

крају радног дана и по 

потреби 

Галисепт 

2 gr.на 5l воде 

Дезинфекција санитарног 

чвора за особље   

Прање и 

пребрисавање 

После сваке завршене 

смене, на крају радног 

дана и по потреби  

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 
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ПЛАН  ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ  ПРОСТОРИЈА  УСТАНОВЕ 

МЕСТО 

ПРИМЕНЕ 

НАЧИН 

ПРИМЕНЕ 
 

ВРЕМЕ 

ПРИМЕНЕ 

СРЕДСТВО ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

ДЕЗОБАРИЈЕРА ПРАЊЕ И ДОПУНА 

ДЕЗ. СРЕДСТВА 

НЕКОЛИКО 

ПУТА У ТОКУ 
ДАНА 

ГАЛИСЕПТ 

2гр на 5л воде 

 

 
ПОДОВИ ПРЕБРИСАВАЊЕ 

 

 

НЕКОЛИКО 

ПУТА У ТОКУ 

ДАНА И НА 

КРАЈУ 

РАДНОГ 

ВРЕМЕНА 

ГАЛИСЕПТ  

2гр на 5л воде 

КВАКЕ И 

РУКОХВАТИ 

ПРЕБРИСАВАЊЕ 

 

 

НЕКОЛИКО 

ПУТА У ТОКУ 

ДАНА  

ГАЛИСЕПТ 

2 гр на 5л воде 

САНИТАРНИ 

ЧВОРОВИ 

(Прање санитарија, 

брисање подова и 

зидова.) 

ПРАЊЕ И 

ПРЕБРИСАВАЊЕ 

 

 

ДВА ПУТА 

ДНЕВНО И ПО 

ПОТРЕБИ 

ГАЛИСЕПТ 

2гр на 5л воде 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

ПРОСТОРИ 

ПРЕБРИСАВАЊЕ 

ПОДОВА И РАДНИХ 

ПОВРШИНА 

 

 

ДО 07 ЧАСОВА, 
ПРЕ  ДОЛАСКА 

ЗАПОСЛЕНИХ, У 

ТОКУ РАДНОГ 

ВРЕМЕНА И НА 

КРАЈУ РАДНОГ 

ВРЕМЕНА 

ГАЛИСЕПТ 

Подови – 2гр на 5л воде 

Површине – 1гр на 5л 

воде 

 РУКЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРАЊЕ  И  

ДЕЗИНФЕКЦИЈА  

 НА УЛАСКУ У 

ОБЈЕКАТ, 

ПОСЛЕ 

КОРИШЋЕЊА 

ТОАЛЕТА, 

КАШЉАЊА, 

КИЈАЊА  

ТЕЧНИ САПУН И  

АСЕПССОЛ   1% 

АЛКОХОЛ  70 % 
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ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ КУХИЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

МЕСТО  ПРИМЕНЕ НАЧИН 

ПРИМЕНЕ 

ВРЕМЕ 

ПРИМЕНЕ 

СРЕДСТВО ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 
Дезинфекција свих радних 

површина и вирбли  

Пребрисавање У јутарњим часовима, 

после сваког оброка и 

на крају радног дана  

Галисепт 

1gr. на 5l воде 

Дезинфекција колица за 

сервирање хране 

Пребрисавање и 

прање 

Пре и после 

сервирања оброка 

Галисепт 

2gr. на 5l воде 

Прање и дезинфекција 

посуђа,  прибора за 

припрему оброка као и 

алата (сецкалица, миксере и 

остало) 

Прење и потапање 

у дез. средство 

После сваког оброка 

 

 

Галисепт 

1 gr. на 5l воде 

Дезинфекција подова Пребрисавање и 

прање 

После сервирања 

сваког оброка 

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Дезинфекција зидних 

плочица и врата  

Пребрисавање и 

прање 

На крају радног дана Галисепт 

2 gr. на 5l воде 

Дезинфекција фрижидера и 

замрзивача   

Пребрисавање На крају радног дана 

и по потреби 

Галисепт 

1 gr. на 5l воде 

Дезинфекција санитарних 

чворова за запослене 

Прање и 

дезинфекција 

Након коришћења и 

на крају радног дана 

Галисепт 

2 gr. на 5l воде 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ДЕЧИЈИХ СТОЛОВА ПРЕ И ПОСЛЕ ОБРОКA 

ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_____________________                  МЕСЕЦ__________________________                   

 

                       

ДАТУМ 

  
НАЗИВ ГРУПЕ 

           

 

 

           

1.            

 

           

2.            

 

           

3.            

 

           

4.            

 

           

5.            

 

           

6.            

 

           

7.            

 

           

8.            

 

           

9.            

 

           

10            

 

           

ПОТПИС 

ПОМОЋНИХ 

РАДНИКА 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ У ДЕЧИЈЕМ 

САНИТАРНОМ ЧВОРУ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

 

ОБЈЕКАТ_____________________                  МЕСЕЦ__________________________                   

 

 

 

Средства за мех.одржавањехигијене и дезинфекцију: галисепт, санитар,сона 

киселина,течни сапун, течни детерџeнт, бриско, трулекс, сунђер 

МЕД. СЕСТРА-ВАСПИТАЧ_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

                      

ДАТУМ 

 

 

ОДРАЂЕНО 

    

 

                  

1.Mех. прање и 

дезинф. лавабоа, 

вирбли wc шоља… 

    

 

                  

2.Допуна течног 

сапуна 

    

 

                  

3.Мех.прање и 

дезинф. деч. ноша 

у јаслицама. 

    

 

                  

4.Мех. прање и 

дезинф.подних 

плочица 

    

 

                  

5.Мех. прање и 

дезинф.зидних 

плочица 

    

 

                  

6.Мех. брисање и 

дезинф.преградних 

врата и зидова 

    

 

                  

7.Мех. брисање 

столарије 

    

 

                  

ПОТПИС 

ПОМОЋНОГ 

ОСОБЉА 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 

ДИСТРИБУТИВНЕ КУХИЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_____________________                  МЕСЕЦ__________________________                   

 

             ДАТУМ 

 

 

ОДРАЂЕНО 

 
 
 
 

     
 

                

1.Мех. прање и дезинф. 

Радних површина и вирбли 

      

 

                

2.Мех. прање и дезинф. 

Подних површ. 

                      

3. Мех. прање и 

дезинф.зидних површ. 

      

 

                

4.Мех. прање и дезинф. 

.посућа, прибора и алата 

       

 

               

5. Мех. прање и дезинф. 

колица за сервирање хране. 

      

 

                

6.Мех. прање и 

дезинф.посуђа 

       

 

               

7.Брисањеи дезинф. 

унутраш. радних површина 

и полица 

       

 

               

8.Брисање и дезинф. врата                       

9.Брисањепрозорa                       

10.Пајање                       

ПОТПИС ПОМОЋНОГ 

РАДНИКА 

 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Средства за одржавање хигијене и дезинфекције: средство за прање посуђа,течни 

вим,сунђер,трулекс,галисепт 

 

МЕД. СЕСТРА-ВАСПИТАЧ________________________________ 
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Средства за механичко одржавање хигијене и дезинфекције:средство за прозоре, средство 

за брисање подова, четка за, течни радијаторе детерџент, галисепт. 

МЕД.СЕСТРА-ВАСПИТАЧ__________________________________ 

 

 

ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ФИСКУЛТУРНЕ 

САЛЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 
ОБЈЕКАТ_____________________                  МЕСЕЦ__________________________                   

 

 

        

ДАТУМ 

 
ОДРАЂЕНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

              

1.Брисање и 

дезинф. полица  

        

 

              

2.Мех. брисање 

и дезинф. 

реквизита 

        

 

              

3. Мех. брисање 

и дезинф. пода 

        

 

              

4.Пајање         

 

              

5.Мех. рибање 

радијатора 

        

 

              

6.Мех. брисање 

прозора 

        

 

              

7.Мех. рибање и 

дезинф. врата 

        

 

              

ПОТПИС 

ПОМОЋНОГ 

РАДНИКА 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 

ФРИЖИДЕРА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_________________________                          МЕСЕЦ________________________ 

 

 

Средства за механичко одржавање хигијене: течни детерџент,трулекс, галисепт 

МЕД.СЕСТРА ВАСПИТАЧ_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТУМ 

 

 
 

ОДРАЂЕНО 

         
 
 
 
 

             

1.Мех. брисање 

и чишћење 

унутрашњости 

фрижидера 

         
 
 

             

2. Мех. брисање 

и чишћење 

спољашности 

фрижидера 

         
 
 

             

3.Дезинфекција          
 
 

             

ПОТПИС 

ПОМОЋНОГ 

РАДНИКА 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ГАРД. 

ПРОСТОРА ЗА ВАСПИТНО ОСОБЉЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКТА _______________________                МЕСЕЦ____________________________ 

 

Средства за мех. одржавање хигијене: течни детерџент,средство за подове, средство за 

прзоре, трулекс, бриско 

МЕД.СЕСТРА-ВАСПИТАЧ_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ДАТУМ 

 

 
 

ОДРАЂЕНО 

         

 

 

 

 

             

1.Брисање 

прашине 

         

 

             

2.Мех. брисање 

прозора 

         

 

 

             

3.Мех. 

чишћење и 

дезинф.подова 

         

 

             

5.Мех. брисање 

и дезинф. 

гардеробера 

         

 

             

          

 

             

ПОТПИС 

ПОМОЋНОГ 

ОСОБЉА 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ГАРДЕРОБНОГ            

ПРОСТОРА ЗА КУХИЊСКО ОСОБЉЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ______________________________           МЕСЕЦ_________________________ 

                          ДАТУМ 

 

 

ОДРАЂЕНО 

         

 

 

 

             

1.Брисање прашине          

 

             

2.Мех. брисање 

прозора 

         

 

             

3.Мех. чишћење и 

дезинф. подова 

         

 

             

4.Мех. брисње и 

дезинф. врата 

         

 

 

             

5 Мех. брисање и 

дезинф.гардероберних 

ормара 

         

 

             

ПОТПИС 

ПОМОЋНИХ 

РАДНИКА 

         

 

 

 

 

 

             

 

Средства за одржавање хигијене и дезинфекције: течни детерџент, течни вим, средство за 

подове, средство за стакла,трулекс, бриско, галисепт. 

МЕД. СЕСТРА-ВАСПИТАЧ__________________________________________ 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ХОЛА И 

ГАРДЕРОБЕРА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ______________________________           МЕСЕЦ_________________________ 

 

Средства за мех. одржавање хигијене и дезинфекције: течни детерџент,средство за 

подове,средство за прозоре, трулекс, бриско, галисепт. 

МЕД. СЕСТРА-ВАСПИТАЧ________________________________ 

 

 

 

                                   

ДАТУМ 

 

 
ОДРАЂЕНО 
 

  

 

 

        

 

 

            

1.Мех. чишћење, 

дезинф. прилаза и 

замена дезобаријера 

 

 

                     

2.Брисање прашине 

и дезинф. полица, 

квака и рукохвата 

          

 

            

3.Мех. чишћење и 

дезинф. дечијих 

гардеробних ормара 

          

 

            

4.Мех. чишћење и 

дезинф. подова  

           

 

           

5.Мех. брисање и  

дезинф. клупица 

           

 

           

6.Мех. брисање 

прозора 

           

 

           

7.Мех. брисање и 

дезинф. улазних 

врата 

           

 

           

ПОТПИС 

ПОМОЋНОГ 

ОСОБЉА 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ___________________________                    МЕСЕЦ_________________________ 

 

Средства за одржавање хигијене и дезинфекције:течни детерџент,средство за прозоре, 

подове,трулекс, бриско, галисепт. 

МЕД. СЕСТРА-ВАСПИТАЧ________________________________ 

 

 

 

 

        ДАТУМ 

 

 

ОДРАЂЕНО 

         

 

 

 

             

1.Брисање 

прашине и 

дезинф. полица и 

површина. 

         

 

             

2.Пајање          

 

             

3.Мех. чишћење 

и дезинф.  

подова 

         

 

             

4.Усисавање          

 

             

5.Мех. брисање и 

дезинф. врата 

         

 

             

6.Мех. брисање 

прозора 

         

 

             

7.Прање тепиха          

 

             

ПОТПИС 

ПОМОЋНИХ 

РАДНИКА 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 

ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПОМОЋНО ОСОБЉЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_________________________           МЕСЕЦ_______________________ 

 
        ДАТУМ 

 
ОДРАЂЕНО 

 

    

 

 

                  

1.Брисање прашине 

и дезинф. полица и 

површина. 

    

 

                  

2.Мех. брисање 

прозора 

    

 

                  

3.Мех. чишћење и 

дезинф. подова 

    

 

                  

4.Мех. брисање и 

дезинф. врата 

    

 

                  

5.Мех. рибање и 

дезинф.гардеробних 

ормара 

    

 

                  

ПОТПИС 

ПОМОЋНОГ 

ОСОБЉА 

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

Средства за мех. одржавање хигијене и дезинфекције: течни детерџент,средсто за подове, 

средство за прозоре,трулекс,бриско,галисепт 

МЕД. СЕСТРА-ВАСПИТАЧ_______________________________ 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 

 РАДНЕ СОБЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ____________________                                 МЕСЕЦ____________________ 

 

 

Средства за мех. одржавање хигијене и дезинфекције: течни детерџент,средсто за подове, 

средство за прозоре,трулекс,бриско,галисепт 

МЕД. СЕСТРА-ВАСПИТАЧ_______________________________ 

 

 

 

                                      

ДАТУМ 

 

ОДРАЂЕНО 

          

 

 

       

 

 

 

   

1.Брисање прашине  

и дезинф. радних 

површина и полица 

          

 

          

2.Мех. чишћење  и 

дезинф.трпезарије 

после доручка, 

ручка и ужине 

          

 

 

 

          

5.Усисавање                     

6.Брисање и дезинф. 

пода 

                    

7.Брисање  и 

дезинф.столова 

после васп. 

активности 

                    

8.Пајање                     

9.Брисање прозора                     

10.Рибање столова                     

11.Рибање 

столичица 

                    

12.Рибање 

радијатора 

                    

13.Мех. брисање и 

дезинф.врата 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ 

 САНИТАРНОГ ЧВОРА ЗА ОСОБЉЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ____________________                                 МЕСЕЦ____________________ 

 

Средствазадезинфекцију и механичко одржавање хигијене: галисепт, санитар,течни 

детерџент,средство за подове, трулекс, сунђер, бриско 

МЕД:СЕСТРА-ВАСПИТАЧ___________________________________ 

 

 

 

 

 

                    

ДАТУМ 

 

 

ОДРАЂЕНО 

                    

 

 

 

  

1.Прање и дез. 

санитарија (шоља, 

лавабоа…) 

                    

 

 

  

2.Мех. прање и 

дезинф. вирбли 

                    

 

  

3.Мех. прање и 

дезинф.столарије 

                    

 

  

4.Мех. прање и 

дез.зидних 

плочица 

                    

 

  

5.Мех. прање и 

дез.подних 

плочица 

                    

 

  

6.Мех. брисање 

прозора 

                    

 

  

ПОТПИС 

ПОМОЋНОГ 

ОСОБЉA 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ВРЕМЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_________________________        МЕСЕЦ________________________ 

 

       ДАТУМ 

 

 
 

ОДРАЂЕНО 

         
 
 
 
 

               

1.Мех. брисање 

и чишћење 

унутрашњости 

фрижидера 

         
 
 

               

2. Мех. брисање 

и чишћење 

спољашности 

фрижидера 

         
 
 

               

3.Дезинфекција 
 

         
 

               

ПОТПИС 

KУВАРА 

 

 

 

 

         
 
 

               

КОНТРОЛА: 

Медицинска 

сестра-васпитач 

        
 
 
 
 

                

Средства за механичко одржавање хигијене: течни детерџент,трулекс, галисепт 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ГАРДЕРОБНОГ ПРОСТОРА У 

КУХИЊИ  ЗА ОСОБЉЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

  ОБЈЕКАТ______________________________     МЕСЕЦ_________________________ 

                  ДАТУМ 

 

 

ОДРАЂЕНО 

         

 

 

 

              

1.Брисање прашине 

и дезинфекција 

површина.  

         

 

              

2.Мех. брисање 

прозора 

         

 

              

3.Мех. чишћење, 

брисање и 

дезинфекција  

подова 

         

 

              

4.Мех. брисње и 

дезинфекција врата 

         

 

              

5.Рибање и 

дезинфекција 

гардероберних 

ормара 

         

 

              

ПОТПИС KУВАРА         

 

 

 

 

 

 

 

              

КОНТРОЛА: 

Медицинска сестра-

васпитач 

                    

 

 

 

 

 

   

Средства за одржавање хигијене: течни детерџент, течни вим, средство за подове, 

средство за стакла, трулекс, галисепт. 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ФРИЖИДЕРА У КУХИЊИ ЗА 

ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_________________________        МЕСЕЦ________________________ 

 

       ДАТУМ 

 

 
 

ОДРАЂЕНО 

         
 
 
 
 

               

1.Мех. брисање 

и чишћење 

унутрашњости 

фрижидера 

         
 
 

               

2. Мех. брисање 

и чишћење 

спољашности 

фрижидера 

         
 
 

               

3.Дезинфекција 
 

         
 

               

ПОТПИС 

KУВАРА 

 

 

 

 

         
 
 

               

КОНТРОЛА: 

Медицинска 

сестра-васпитач 

        
 
 
 
 

                

Средства за механичко одржавање хигијене: течни детерџент,трулекс, галисепт. 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ КУХИЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_________________________        МЕСЕЦ________________________ 

                           ДАТУМ 

 

 

      ОДРАЂЕНО 

                  

 

     

1.Чишћење, прање и дез. 

посуђа, прибора и термоса 

– после припремање 

оброка 

                  

 

     

2. Чишћење, прање и дез. 

површина, и судопера – 

после припремање оброка 

                  

 

     

3. Чишћење,прање и дез. 

шпорета, пећница, кипера 

и осталих апарата после 

употребе 

                  

 

     

4. Чишћење, прање и 

дезинфекција  подова, 

зидних плочица и 

сливника - свакоднивно 

                  

 

     

5. Мех.чишћење полица, 

прозора и врата – једном 

нед. 

                  

 

     

6.Скидање паучине – 

једном недељно 

                  

 

     

7. Избацивање смећа и 

остатака хране - 

сваконевно 

                  

 

     

ПОТПИС КУВАРA И 

ПОМОЋНОГ РАДНИКА 

                  

 

 

 

 

     

КОНТРОЛА 

Медицинска сестра-

васпитач 

                       

Средства за дезинфекцију и одржавање хигијене: галисепт, течни детерџент, трчни вим, 

средство за одмашћивање, средство за подове, за стакла, трулекс, сунђер, бриско, зогер 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ САНИТАРНОГ ЧВОРА У КУХИЊИ   

ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_________________________        МЕСЕЦ________________________ 

            ДАТУМ                     

 

 

ОДРАЂЕНО 

                    

 

 

 

   

1.Мех. прање  и 

дез. санитарија 

(шоља, лавабоа…) 

                    

 

 

   

2.Мех. прање и 

дез. вирбли 

                    

 

   

3.Мех. прање и 

дез.зидних 

плочица 

                    

 

   

4.Мех. прање  и 

дез.подних 

плочица 

                    

 

   

5.Мех.брисање 

прозора 

                    

 

   

6.Мех. брисање и 

дез.  врата 

                   

 

    

ПОТПИС 

KУВАРА И 

ПОМОЋНОГ 

РАДНИКА 

                    

 

 

 

 

   

КОНТРОЛА: 

Медицинска 

сестра-васпитач 

                       

Средства за дезинфекцију и механичко одржавање хигијене:  галисепт, санитар,течни 

детерџент,средство за подове, трулекс, сунђер, бриско. 
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ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ТРАНСПОРТНИХ ВОЗИЛА   ЗА 

ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

ОБЈЕКАТ_________________________        МЕСЕЦ________________________ 

               ДАТУМ 

 

 

ОДРАЂЕНО 

            

 

 

 

           

1 .Мех.одстрањивање 

грубе нечистоће 

унутрашњости 

(метлом или четком) 

након сваке испоруке. 

           

 

            

2. Прање и испирање 

унутрашњости возила 

– свакодневно. 

           

 

            

3. Дезинфекција 

унутрашњости возила 

после прања- 

свакодневно 

           

 

            

4. Прање возила 

споља – једном 

недељно и по потреби 

           

 

            

ПОТПИС ВОЗАЧА              

 

 

 

 

 

          

КОНТРОЛА: 

Послодавац 

             

 

 

 

 

 

 

          

Средства за одржавање: течни детерџент, галисепт, метла, зогер, четка, трулекс, сунђер. 

 

 

 

 


