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На основу Законa o заштити становништва од заразних болести (,,Сл. Гласник РС”,
бр.15/2016 и 68/2020), Закона о безбедности и здравља на раду (,,Сл. Гласник
РС”бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закони) и Плана примене превентивних мера
од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга које се односе на
спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КОВ-2
Фармaцеутско-физиотерапеутске школе у Београду, доносим :

УПУТСТВО
О примени превентивних мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 у
Фармацеутско-физиотерапеутској школи

ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Предмет овог упутства је дефинисање поступака за предузимање превентивних мера у циљу
смањења могућности за ширење вируса КОВИД 19 и рано откривање истог.
Циљ овог упутства је спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 у установи.
Ово упутство се примењује у целој установи.

ОДГОВОРНОСТИ
Сви запослени,ученици,њихови родитељи и посетиоци који улазе у просторије Фармацеутскофизиотерапеутске школе су дужни да се прдржавају овог упутства.

ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ КРЕТАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА, ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА И
ПОСЕТИЛАЦА
Улаз у школу је предвиђен из ул. Донска 27-29, а излаз из школе је предвиђен на врата из ул.
Љубе Давидовића. Приликом улаза у установу сви су дужни да дезинфикују обућу путем
дезобаријере постављене на улазним вратимa (нагазити на баријеру са обе ноге и задржати се
на баријери 3-5 сек. и дeзинфикује руке средством предвиђеним за ту намену које се налази на
пријемном столу на улазу у установу. Ову радњу је потребно поновити приликом сваког уласка у
школу.
Дежурна лица на улазу у школу дужна су да воде евиденцију о уласцима родитеља, ученика и
других посетилаца у просторије Фармацеутско-физиотерапеутске школе, а основне податке
(име и презиме и запослени коме је упућена посета) у Евиденцији улаза посетилаца.
ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:

-

Обавезно ношење заштитне опреме: маски и рукавица.

-

Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте после
употребе је могуће опрати на највишој температури прања (95°C, нормалан процес) и
након тога просушити је пеглањем са највишом температуром плоче (1500 °C).

-

Чешће прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди у складу са упутством
о правилном прању руку.

-

Ризик од преноса инфекција повећава се ношењем накита, сатова, наруквица, а
истовремено и отежава правилно и безбедно прање руку.

-

У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке са садржајем
минимум 70% алкохола.

-

Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицама и чистим рукама.

-

Избегавати руковања и друге видове присних поздрављања.

-

Избегавати блиске контакате посебно са особама које имају повишену температуру,
кијају и кашљу.

-

Одржавати раздаљину са саговорницима од најмање два метра.

-

Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском,
марамицом или поставити унутрашњу страну лакта.

-

Искоришћене маске и марамице бацити у канту и опрати руке.

-

Избегавати непотребно задржавање на ходницима и окупљање у већим групама у
школи.

-

Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (јачати имунитет).

-

Уколико се јаве симптоми респираторне инфекције, а посебно они који указују на Ковид19 остати код куиће и јавити се изабраном лекару и епидемиологу у Институт за јавно
здравље у месту становања и даље поступати по њиховим инструкцијама.

-

У случају да се у просторијама школе задеси особа (запослени/ученик/пословни
партнерродитељ) са симптомима налик прехлади или грипу, а не понаша се у складу са
мерама опште превенције, треба да се са дозвољене дистанце упозори од стране
обезбеђења и запослених.

МЕРЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ КОЈЕ СПРОВОДИ ХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА:
-

У циљу превенције ширења корона вируса потребно је предузети појачане мере
хигијене у свим просторијама.

-

На улазу у објекат поставити дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену
дезинфекционим средством, као и дозер са средством са дезинфекцију руку на бази
70% алкохола.

-

Свакодневно детаљно чистити и дезинфиковати простор, прибор и опрему.

-

Чешће проветравање радног простора, отварањем врата и прозора (тамо где је то
могуће).

-

Дезинфекција подних површина, 2 пута дневно, по потреби и чешће.

-

Дезинфекција радних површина-зборница, канцеларије, учионице – пре и после радног
времена.

-

Дезинфекција радних површина у учионици по завршетку сваке активности (испити,
консултације, састанци).

-

Дезинфекција квака, гелендера, рукохвата, прекидача за светло и других површина 2
пута дневно, по потреби и чешће

-

Чешћа дезинфекција тоалета, више пута у току дана.

-

Уколико је могуће у свим учионицама, кабинетима, лабораторијама, канцеларијама,
зборници и поставити дезинфекциона средства.

Напомена: Након коришћења средстава за дезинфекцију третиране површине обрисати
убрусом. Средства за дезинфекцију користити у складу са упутством произвођача. Запослени на
пословима одржавања хигијене у обавези су да носе заштитне маске, рукавице и радну одећу
(мантиле и слично). За контролу спровођења мера одржавања хигијене одговорна је Милена
Пешић, секретар школе, а за набавку адекватних средстава за одржавање хигијене одговорн је
Владета Синђелић, домар школе.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ КОЈЕ СПРОВОДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ
-

Чешће проветравање канцеларија и радних просторија.

-

Смањити кување кафе и чаја на минимум, не користити заједничке чаше, шоље, есцајг.

-

Чешће дезинфиковати радне површине (тастатура, миш, радни сто, рукохвати столица,
фиксни, мобилни телефон и слично).

-

Ограничити групне пословне састанке (до броја који је прописан
одлуком/препоруком/упутством надлежних органа).

-

За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка
дистанца од бар 2 м .

-

Ограничити време трајања састанака на најмању меру.

-

Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива

-

Личне ствари и торбе одлагати у гардаробни део и не уносити у простор у коме су
ученици

РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА ИНФЕКЦИЈУ КОВИДОМ 19
-

Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве симптома
који указују на респиратотну инфекцију, односно КОВИД-19 (повишена телесна
температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса)
одмах предузму мере изолације, јаве се доктору/епидемиологу, обавесте
школу/непосредног руководиоца и све особе са којима су били у контакту и да до
потврде да су здрави не долазе на посао.

-

У ситуацији појаве сумње на оболевање од КОВИД-19 или потврде оболевања код
запосленог, директор установе је дужан да о томе обавести епидемиолога надлежног
Завода за јавно здраље ради даљег поступања.

- У случају да дође до сумње да је особа инфицирана “коронавирусом” и буде упућена у
“самоизолацију” (својевољно или по предлогу лекара), потребно је да обезбеди
медицинску потврду (лекарско уверење) да је по овом основу одсуствовала.
-

Уколико се у просторијама школе задеси особа којој се стање налик прехлади или грипу
нагло погорша, потребно ју је на безбедан начин изоловати и позвати хитну медицинску
службу.

Директор школе, Јасна Савић

