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На основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, број 94/2020),
Основна школа „МИРОСЛАВ АНТИЋ“, доноси:

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА
Акт којим се врши прописивање мера превенције у циљу спречавања појаве и ширења
заразне болести је План примене мера. Имајући у виду постојање епидемије заразне
болести ЦОВИД-19, од већег епидемиолошког значаја за територију Републике Србије и
обавезе прописане Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Послодавац у овом Плану
утврђује превентивне мере и организовање процеса рада који ће обезбедити
побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и радно
ангажованих лица, а које ће бити укључене у све активности рада и на свим нивоима
организовања.
Донет је Акт о процени ризика 04.07.2008. године. Овај План чини саставни део акта о
процени ризика код послодавца.
Превентивне мере и поступци у функцији спречавања ширења заразне болести дати у
Плану примене мера, примењују се на свим радним местима у радној околини код
послодавца, и односе се на све локације код послодавца, на све запослене и радно
ангажована лица код послодавца.
Примена ових мера трајаће за време ванредног стања, као и док траје опасност од
ширења заразне болести.

УВОД
Дана 10.03.2020, Влада Републике Србије је донела Одлуку о проглашењу болести
ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном болешћу. Појава новог хуманог
ЦОРОНА ВИРУСА, који изазива тешке инфекције дисајних путева, постала је глобална
здравствена брига. Преноси са човека на човека, олакшавајући његово ширење
капљицама, контаминираним рукама или
површинама.
На основу тренутних сазнања стручњака,
процењује се да је период инкубације ЦОВИД19 између 2 и 14 дана (додатно препорука је
да се прате најновије информације које
објављује Министарства здравља).
Током трајања инкубације у периоду од 14
дана особи која има инфекцију ЦОВИД -19, могу се развити симптоми као што су:
- кашаљ
- отежано дисање
- повишена температура
- грозница
- главобоља
- губитак чула укуса и мириса
- цурење из носа
- запаљење грла.
Ова инфекција може да изазове озбиљније здравствене последице код лица са
ослабљеним имунолошким системом, старијих и оних са хроничним здравственим
проблемима.
Два најчешћа начина како се ЦОВИД-19 шири, јесу:
- капљичним путем;
- додиривањем површина, предмета или шаке инфициране особе која је контаминирана
респираторним излучевинама, а затим додиривањем сопствених уста, носа или очију.
Најновија сазнања о вирусу указују на чињеницу да се вирус може пренетии путем
излучевина (екскремената) па су санитарни чворови (умиваонице, тоалети место,
гардеробе и др. ) на којима треба обратити посебну пажњу у заштити од преношења
вируса, и са аспекта редовног и адекватног одржавања хигијене, као и са аспекта
њихових корисника.
Мере превенције које послодавац треба да предузме су оне мере утврђене на основу
идентификованог ризика, узимајући у обзир природу делатности, број и структуру
запослених, радно време, примени одговарајуће организацине и техничке мере како би
свим запосленима омогућио безбедан и здрав рад на радном месту и у радној околини.
Обавезно је праћење и поштовање свих препорука надлежних институција, и по потреби,
прилагођавање Плана мера.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ
Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је примењивати
следеће превентивне мере и препоруке на нивоу целе организације:

-














-

-

Поставити отираче на све улазе у школу, натопљене дезинфекционим средством
Уколико је више особа истовремено на улазу/излазу, формирати неопходну дистанцу
од најмање 1,5 м.
Запосленима обезбедити коришћење средстава за основну хигијену (топлу воду и
сапун, средства за дезинфекцију руку и радних површина). Приликом уласка у радне
просторије, обавезно опрати/дезинфиковати руке.
За све запослене обезбедити заштитне маске. Маске је обавезно носити у свим
затвореним радним и помоћним просторијама, као и приликом кретања кроз
заједничке просторије, уз обезбеђену дистанцу 1,5 м до 2 м од других колега.
На видно место истаћи Упутство за правилно прање руку
Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, код
кашљања и кијања поставити унутрашњу страну лакта или
папирну марамицу која након употребе мора одмах да се баци у
канту
Избегавати блиске контакте, односно у свим активностима
обезбедти минималну дистанцу од друге особе најмање 1,5 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
Свакодневно чишћење и дезинфекција радних површина - свог
радног стола, рачунарске опреме, телефона, канцеларијског
прибора
Често проветравање учионица, канцеларија и заједничких
просторија
Паузу за кафу/ручак проводити за својим радним столом, не у
заједничким просторијама
Поштовати актуелне савете епидемиолога и лекара
Запослени који у току рада раде долазе у контакт са другим лицима (рад на терену, за
пријемним пултом и сл.) морају користити заштитне рукавице и
заштитне маске, уз стално одржавање минималне дистанце од
1,5 м до 2,0 м
Свести на минимум све активности екстерних добављача услуга
(добављачи, сервисери, одржавање и сл.), односно боравак и
долазак екстерних лица у просторије школе без преке потребе
Дати предност комуникацији путем телефона, интернета,
конференцијских позива итд.

Превентивне мере приликом пословних састанака
 Пословна активност захтева комуникацију са запосленима, тимски рад и
повремено сусрете са пословним партнерима. У датим околностима препоручују
се следеће мере:
 Појачати контролу уласка у све просторије школе, водити рачуна да екстерна
лица не улазе без потребе у пословни простор
 Посетиоци на уласку у просторије школе, морају да се јаве дежурном, као и да
прихвате и поштују донате смернице
 На улазним вратима поставити обавештења да је при уласку обавезна
дезинфекција руку за све (запослене и посетиоце)

 Ставите средства за дезинфекцију руку на истакнута места, водите рачуна да се
дозатори редовно допуњавају
 Приликом састанака избегавати руковање и срдачно поздрављање
 За састанке користити веће просторије, како би се између учесника омогућила
физичка дистанца од 1,5м до 2 м
 Ограничити број особа присутних на пословном састанку (назначити максималан
број особа које могу бити у просторији)
 Обезбедити дезинфекциона средства за руке у просторији за састанке (зборници)
 Пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати
просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.)
 Ограничити време трајања састанака
 Након манипулације документацијом, поготову екстерном докуметнацијом,
обавезно опрати или дезинфиковати руке
 Запослени и посетиоци не смеју користити исту
оловку за потписивање докумената
 Екстерна лица (посетиоци, родитељи.), док се
налазе у пословном простору, морају све време да
носе заштитну маску.


Хигијенско - санитарне мере
Само постојање личне заштитне опреме није довољно за
спречавање инфекције запослених корона вирусом.
Лична заштитна опрема може бити извор инфекције код
неправилне употребе. Од кључног значаја је правилна
употреба личне заштитне опреме, односно увежбаност
при њеном стављању и скидању.
Редослед елемената правилне примене средстава и опреме за личну заштиту:
1.
Правилна хигијена руку
2.
Стављање заштитне маске
3.
Навлачење рукавица
 Лица задужена за одржавање хигијене простора морају бити опремљена
заштитним рукавицама и маскама. Хигијену радних просторија спроводити према
следећим упутствима:
 Радни дан треба започети са природним проветравањем радног простора. Више
пута у току радног времена отварајте врата/прозоре да бисте одржали
циркулацију свежег ваздуха. Током епидемије, употребу централне климатизације
треба зауставити или смањити. Пре повратка у радне просторије, потребно је
очистити и дезинфиковати клима уређај, климатизацију преусмерити на унос
свежег ваздуха. Нецентрализовану климатизацију такође треба редовно чистити.
 Потребно је да запослени користе искључиво
своју опрему - радни сто, столицу, телефон,
тастатуру и миш, рачунарску опрему и
канцеларијски прибор, као и да је свакодневно
дезинфикују доступним средствима
 Свакодневно се врши и дезинфекција свих
заједничких површина, подова, као и
заједничке опреме за рад (штампачи, копир
апарати, и др.), од стране лица запослених на
одржавању хигијене

 Канте са комуналним отпадом се морају свакодневно празнити
 За време пандемије не користити заједничке чаше, шоље, есцајг. Одмах након
употребе свако од запослених је у обавези да све што је користио одмах и опере и
склони. Забрањено је коришћење заједничких крпа и пешкира. Користити
папирне убрусе за брисање руку, искоришћење убрусе одмах одложити у канту.
 Не користите платнене марамице за брисање носа. Не остављајте папирне
марамице на сто и друге радне површине
 Мобилни телефон обришите више пута у току дана 70% Алкохолом
 Уколико се користи вода из апарата, апарати за кафу или „вендинг“ машине,
неоходна је употреба рукавица или дезинфекција свих славина, ручица и делова
који се додирују при куповини напитака или хране
 С времена на време дезинфикујте наочаре, кључеве, евидентификационе картице.
Хигијенске мере приликом коришћења возила
 У аутомобилу увек држати средство за дезинфекцију (најбоље 70% Алкохол),
папирне марамице или убрус
 По уласку у аутомобил, испрскати руке средством за дезинфекцију. Пре изласка из
аутомобила (по завршетку вожње) поново алкохолом испрскати руке, управљач,
мењач и кључ од аутомобила
 У аутомобилу избегавати седење један поред другог
 Уколико се више особа вози у аутомобилу, обавезно је ношење маске.

Поступак правилне примене личних заштитних средстава у заштити
запослених заразне болести
Само постојање личне заштитне опреме
није довољно за спречавање инфекције
запослених корона вирусом. Лична
заштитна опрема може бити извор
инфекције код неправилне употребе! Од
кључног значаја је правилна употреба
личне заштитне опреме, односно
увежбаност при њеном стављању и
скидању.
Заштитне рукавице
 Заштитне рукавице штите од
директног контакта са прљавим и
инфицираним површинама само ако
се правилно користе
 Ако са рукавицама додирујете
контаминиране површине, а затим телефон, лице и сл., онда и порес употребе
рукавица може доћи до преноса инфекције
 Уколико нисте у могућности да мењате рукавице после сваког контакта са клијентом,
коелгом и сл., рукавице испрскајте 70% алкохолом
 Док су вам рукавице на рукама никако не додирујте лице
 Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке (лактом), или гурните телом,
светло палите лактом, надлактицом. Свако смањење контакта даје шансу да се смањи
пренос инфекције

 Обавезно извршите хигијену руку након скидања рукавица.
Заштитне маске
 Заштитне маске штите вас од директног удисања инфективног агенса само ако их
правилно користите.
Заштитну маску фиксирати на следећи начин:
 Преко носа, уста и браде
 Фиксирати маску у корену носа
 Везати је на потиљку и врату
 Проверити да ли маска добро приања уз лице
 Маска се замењује када постане влажна или
прљава.
 Код коришћења платнених маски за
вишекратну употребу, на крају рада је
обавезно опрати и након тога просушити пеглањем.
 Заштитне маске потребно је да носе сви који оставрују блиски контакт са другим
особама, или раде у затвореном простору
 Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, тако и сама постаје извор
инфекције
 Обавезно извршите хигијену руку након скидања маске
 Коришћење маске само по себи није довољно да заустави инфекције и мора се
комбиновати са другим мерама заштите.
Редослед скидања средстава и опреме за личну заштиту на раду
1. Оперите руке док су вам још рукавице на рукама или рукавице дезинфикујте
алкохолом док су још на рукама
2. Скините маску
3. Скините рукавице
4. Обавите хигијену руку у складу са упутством о правилном прању руку
Начин информисања и обучавања запослених у вези са превентивним мерама
заштите од ЦОВИД 19
 Сви запослени морају бити редовно информисани
и упознати са свим релевантним информацијама,
поступцима и обавезама у вези заштите здравља и
безбедности од заразне болести ЦОВИД-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 послодавца
вршити путем презентација, маил инструкција, визуелним инструкцијама у
форми плаката/летака, 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 ЦОВИД-19

 Уколико запослени приватно путује ван земље, треба о томе да обавести
одговорну особу код послодавца
 Запослени су дужни да се без изузетака и импровизације придржавају мера које су
наложене.

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ
Уколико се код запосленог јаве типични симптоми, као што су повишена температура
(изнад 370Ц), губитак чула укуса и мириса, кашаљ или потешкоће са дисањем, или ако је
запослени био у контакту са оболелим ван радног окружења, не треба да долази на
посао. О томе одмах треба да обавести послодавца.
Запослени који има симптоме болести треба одмах да се јави у ковид амбуланту
матичног дома здравља у коме се лечи, где лекар утврђује постојање ЦОВИД-19.
Запослени код кога није потврђен ЦОВИД-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. Ако је тест позитиван, запослени наставља лечење према даљем упутству
лекара (самоизолација, лечење, болничко лечење).
У случају обољевања запосленог, послодавац је дужан да обавести остале запослене о
могућем ширењу заразе. Простор рада у ком је боравио заражени мора да се испразни,
дезинфикује и проветри. Потребно је осигурати радну околину/локацију тако да је
обезбеђена од неовлашћених улазака. Организује се строга контрола кретања
запослених из организационе јединице у којој је радио заражени запослени, контакти са
другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите. Прецизно се
дефинишу безбедни правци кретања кроз просторије. Примењује све друге мере по
препоруци епидемиолога, Владе РС, као и Светске здравствене организације. Прати се
појава симптома код запослених који су били у блиском контакту са зараженим.
Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање ширења
епидемије заразне болести.
Контакт: КОВИД АМБУЛАНТА „Чукарица” Стевана Ђурђевића Трошаринца 2,
Чукаричка падина, радно време: 07-22, контакт: 0113547235, 063496172, 063507271.
Контакт центар – број телефона за све информације о ЦОВИД – 19: 19 819
 За ближе информације у вези са симптомима ЦОВИД - 19 можете контактирати
број телефона 064 8945 235 (број који је отворило Министарство здравља)
 Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић–Батут" (ул. Др Суботића
бр. 5, 11000 Београд; Тел: 011 2684 566) или институте/заводе за јавно здравље на
територији на којој боравите.
Списак дежурних епидемилога - контакт телефони:
 Министарство здравља
064/89-45-235
 Институт за јавно здравље Србије Батут
011/26-84-566 од 8 до 22 часова
060/018-02-44 од 8 до 22 часова

С обзиром на велику потребу грађана за информацијама у вези са Корона вирусом
ЦОВИД-19, отворено је још десет дежурних телефонских бројева:
▪ 064 88 11 908
▪ 064 88 11 909
▪ 064 88 11 910
▪ 064 88 11 911
▪ 064 88 11 912
▪ 064 88 11 913
▪ 064 88 11 914
▪ 064 88 11 915
▪ 064 88 11 916
▪ 064 88 11 917
Поред тога, отворено је и још десет дежурних телефонских линија које грађани могу
добити позивањем броја телефона 011/2684566.

ЗАДУЖЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ
Задаци Директора/ Одговорног лица код послодавца
 Обезбеђује запосленима рад на радном месту и у радној околини у којима су
спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са Законом,
стандардима, техничким прописима, Правилником о безбедности и здрављу на
раду, Уговором о раду и Уредбама и Одлукама које су на снази за време трајања
ванредне ситуације
 Приликом организовања рада и радног процеса обезбеђује превентивне мере
заштите живота и здравља запослених
 Обезбеђује и одобрава потребна финансијска средства за примену превентивних
мера
 Прати законску регулативу, упутства и препоруке надлежних органа, за време
трајања ванредне ситуације
 Захтева од свих добавлјача, дистрибутера и сполјних сарадника да поштују
препоручене норме поступања у цилју превенције од заразне болести, као и да
поступају по његовим захтевима.
Задаци запослених
 Спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду, ради заштите
свог здравља и здравља особа са којима су у блиском контакту, као и здравља
других запослених
 Да се упознају са свим превентивним мерама, општим и посебним, активно
учествују у превенцији и спровођењу прописаних поступака, дају предлоге и
указују на евентуалне пропусте
 Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштитну на раду и да
са њим рукује
 Обавезно обавештава послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести
код себе, или чланова породице
 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 других запослених.

Задаци Лица за БЗР
У сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а
нарочито:
- Учествује у изради Плана примене мера
- Припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите
здравља запослених од заразне болести (правилна употреба заштитне опреме, правилно
прање руку и др.)
- Контролише примену мера које су утврђене у Плану
- Сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних
мера безбедности и здравља на раду.

ИЗЈАВА ПОСЛОДАВЦА
На основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, број 94/2020),
Директор Основне школе „МИРОСЛАВ АНТИЋ“, доноси План примене мера као саставни
део Акта о процени ризика.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је План урађен на основу стварног стања, учешћем лица за безбедност и здравље на
раду и представника школе.
У плану примене мера за спречавање ширења заразне болести у школи утврђене су
превентивне мере за спречавање ширења болести.
Сви запослени у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, Актом о процени
ризика и Правилником у области безбедности и здравља на раду, Уговором о раду и
другим специфичним актима из области безбедности и здравља на раду, дужни су да
реализују превентивне мере из овог Плана.
Са мерама из овог Плана упознати све запослене.
План примене мера се примењује од 03.8.2020. године.

М. П.
Директор

Прилог 1

Минимално време прања руку је 15- 20 секунди.

Прилог 2

ЕВИДЕНЦИЈА О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ РАДНИХ И ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА
Основна школа „Мирослав Антић“ Београд
Датум дезинфекције

Намена прпстприје (кухиоа,
канцеларија…)

Пптпис задужене пспбе

ЗАПОСЛЕНИ УПОЗНАТИ СА ПЛАНОМ ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
Р.бр.
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