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На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гл. РС 
101/05, 91/15 и 113/17), Правилника о превентивним мерама за безбедан и здтав 
рад при излагању биолошким штетностима (Сл. гл. РС 96/10), Правилника о 
превентивним мерама  за безбедана и здрав рад за спречавање појаве и 
ширења епидемије заразне болести (Сл. гл. РС 94/20) и члана 20. Статута Дома 
здравља Ниш, директор Дома здравља Ниш (у даљем тексту послодавац) 
доноси: 

 

 

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА 
ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  

 

 

План примене мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника 
услуга, који се односи на спречавање појаве и ширења епидемије заразне 
болести је саставни део Акта о процени ризика радних места у радној околини 
Дома здравља Ниш.  

План се односи се на сва радна места на којима је послодавац организовао своје 
пословање, на све запослене, кориснике услуга и спољне сараднике. 

 

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне боести 
почиње да важи даном доношења. 

 

 

Директор Дома здравља 

Проф. др Милорад Јеркан 
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УВОД 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
биолошкимштетностима (,,Службени гласник РС”, број 96/10) прописије 
минималне захтеве које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене 
превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда 
или оштећења здравља запослених који настају или могу  да настану при 
излагању биолошким штетностима на радном месту.  

Послодавац је дужан да спречи изложеност запослених биолошким 
штетностима у случају када на основу процене ризика утврди да постоји ризик 
по безбедност или здравље запослених. 

Када технички није изводљиво спречити изложеност биолошким штетностима, 
имајући у виду послове и процену ризика, ризик од настанка повреда или 
оштећења здравља запослених се смањује на најмању могућу меру 
обезбеђивањем примене превентивних мера, а нарочито следећих: 

1) смањивањем на минимум броја запослених који јесу или могу бити изложени 
биолошким штетностима, као и трајања изложености; 

2) пројектовањем одговарајућих процеса рада и техничке контроле, како би се 
избегло или у највећој могућој мери смањило ослобађање биолошких 
штетности на радном месту; 

3) колективним мерама заштите и/или у случају да изложеност не може да се 
избегне другим средствима, појединачним мерама заштите; 

4) хигијенским мерама у циљу превенције, односно смањења случајног 
преношења или ослобађања биолошке штетности са радног места; 

5) израдом планова како поступати у случају повреде на раду или опасне појаве 
који обухвата биолошке штетности; 

 

Правилником о мерама  за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести(,,Службени гласник РС”, број 94/20) се прописују 
мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења 
заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као 
и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију 
заразне болести. 

Овај Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој 
се обавља рад изузев рада од куће. 

Послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план 
примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који 
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је саставни део Акта о процени ризика који се доноси сагласно Закону и 
прописима из области безбедности и здравља на раду. 

Послодавац је дужан да план примене мера, услед насталих промена које утичу 
на безбедан и здрав рад током трајања епидемије усаглашава са одлукама 
надлежног органа. 

Планом примене мера се утврђују мере и активности којима се повећава и 
унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве 
епидемије заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у 
случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на 
раду запослених и заштите присутних лица. 

 

План примене мера обавезно садржи: 

1) превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне 
болести; 

2) задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и 
активности; 

3) мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ПОЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

Послодавацје дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди 
примену превентивних мера, а нарочито следећих: 

 Пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и 
поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже 
информацију о симптомима заразне болести; 

 У складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, 
изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са 
мањим бројем запослених; 

 Спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија 
што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног 
простора; 

 Обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и 
дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку; 

 Обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на 
радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на 
вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад; 

 Уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних 
просторија коју организује и спроводи; 

 Обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима 
радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима; 

 Организује и обезбеди редовно уклањање отпада (канте за отпад 
обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без 
контакта са садржајем. 

 

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених 
обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих: 

 Простор у коме је боравио запослени који је заражен се дезинфикује, 
чисти и проветрава; 

 Прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне 
просторије; поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца; 

 Користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге 
мере заштите током процеса рада; 

 Организује се строга контрола кретања запослених из организационе 
јединице у којој је радио запослени који је заражен; 

 Контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио 
запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне уз 
прописане мере заштите; 

 Примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога. 
 
У Дому здравља Ниш, као установи примарне здравствене заштите,за 
спречавање ширења епидемија заразних болести развијен је низ докумената на 
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спречавању инфекција повезаних са здравственом заштитом (''болничке 
инфекције''). Поступање у складу са наведним документима спроводи се стално. 

У Дому здравља Ниш одлуком Директора формирана је Комисија за спречавање 
болничких инфекција која се састаје два пута годишње и по потреби. 

 

Спречавање појаве епидемија заразних болести у Дому здравља Ниш постиже 
се поштовањем и применом: 

 Програма за превенцију и сузбијање болничких инфекција 

 Плана за превенцију и сузбијање болничких инфекција 

 Упутстава која су садржана у Стручно методолошком упутству о 
мерамаза спречавање, ранооткривањеи сузбијање кућних инфекција: 

- Упутство за одржавање и дезинфекцију радних просторија, прибора и 
уређаја,  

- Упутство за одржавање хигијене руку, 

- Упутство за поступак с рубљем, 

- Упутство за асептички поступак са прибором и инструментимакоји нису 
подесни за стерилизацију топлотом, 

- Упутство за стерилизацију медицинских средстава 

 Упутства за дезинфекцију руку (''Ecoderm'', на бази алкохола), 

 Процедуре за поступке чишћења и дезинфекције просторија и опреме 

 Дневног распореда рада за спремаче, 

 Плана, процедура и упутстава за управљање отпадом 
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ЗАДУЖЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА 

ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 

 

Обавезе послодавца: 

 Послодавац обезбеђује запосленима рад на радном месту и у радној 
околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу 
са Законом, подзаконским прописима, препорукама Кризног штаба и Института 
за јавно здравље. 

 Приликом организовања рада и радног процеса одређује превентивне 
мере заштите живота и здравља запослених које ће се примењивати. 

 Обезбеђује и одобрава потребна финансијска средства за примену 
превентивних мера. 

 Доноси  Одлуке у складу са препорукама Кризног штаба и омогућава 
њихово спровођење. 

Обавезе руководиоца: 

 Руководиоци служби: начелици, шефови, главне и одговорне сестре 
организују рад у оквиру својих служби у складу са донетим одлукама и 
препорукама у циљу превенције заразних болести 

 Израђују процедуре за рад у условима епидемије за тријажу пацијената, 
поступке код пријема пацијената, пружања медицинских услуга. 

 Спроводе и контролишу примену свих мера заштите датих кроз одлуке 
директора, постојећих процедура и упутстава.  

 Да воде евиденцију о задужењу запослених средствима  и опреми за 
личну заштиту на раду попуњавањем прописаног обрасца (према постојећој 
Процедури за набавку и задуживање средстава личне заштите). Образац садржи 
податке о опреми, датум задужења, име и презиме запосленог који је задужио 
опрему, потпис запосленог, као и потпис и печат главне сестре службе. 

 Информишу запослене о превентивним мерама усмено и кроз 
постављање постојећих упутстава.  

Обавезе лекара хигијенско-епидемиолошке службе Дома здравља: 

 Учествују у изради плана примене мера; 

 Припремају писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу 
заштите здравља запослених од епидемије заразне болести; 

 Контролишу примену мера које су утврђене у Плану примене мера који 
доноси послодавац; 

 Врше контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

 Сарађују са државним органима и дају потребна обавештења о примени 
превентивних мера безбедности и здравља на раду. 

Обавезе лице за безбедност и здравље на раду 
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 Учествује у изради плана примене мера; 

 Припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу 
заштите здравља запослених од епидемије заразне болести; 

 Контролише примену мера које су утврђене у Плану примене мера који 
доноси послодавац; 

 Врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

 Сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени 
превентивних мера безбедности и здравља на раду. 

Обавезе запосленог: 

 Спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би 
сачувао своје здравље, као и здравље других запослених; 

 Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду 
и  са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и 
безбедност и здравље других лица; 

 Додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати 
руке; 

 Личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на 
раду и радног одела; 

 Обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 
болести код себе, код других запослених или чланова своје породице; 

 Пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за 
рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају 
уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице; 

 Пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у 
стању да не угрожавају друге запослене; 

 Да 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; 

 Сарађује са послодавцем, руководиоцима, лекарима хигијенско-
епидемиолошке службеи лицем за безбедност и здравље на раду, како би се 
спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду. 
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MEРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

 

 Код појаве епидемије заразних болести у Дому здравља Ниш стриктно се 
примењују мере прописане упутствима и процедурама Дома здравља Ниш, као 
и наредбе директора и надлежних државних и јавноздравствених органа и 
институција (Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије ''Др 
Милан Јовановић Батут'', Института за јавно здравље Ниш, Кризног штаба и 
слично). 

 Код проглашења епидемије заразне болести Комисија за спречавање 
болничких инфекција директору предлаже мере прилагођене конкретној заразној 
болести. 

 Руководиоци служби су дужни су да информишу запослене о евентуалним 
изменама у примени мера заштите од епидемије и дају нова упутства. 

 Сви запослени морају бити редовно информисани и упознати са 
релевантним информацијама, поступцима и обавезама у вези заштите здравља 
и безбедности од заразне болести 

 Сви запослени морају добити инструкције о обавези коришћења 
средстава и опреме за личну као и о начину и поступцима њихове правилне 
примене. Послодавац је у обавези да свим здравствененим радницима омогући 
едукацију за правилно коришћење личне заштитне опреме.  

 Упознавање са  прописаним превентивним мерама послодавац врши 
путем презентација, мејла, визуелним 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 без изузетака и импровизације придржавају 
мера које су наложене. 

ХИГИЈЕНА ПРОСТОРА 

У епидемији заразне болести, у складу са карактеристикама болести, одлучује 
се о распореду наменских просторија за тријажу, прегледе, дијагностику и 
лечење особа за које се сумња или су оболеле од заразне болести. 

Одвајају се просторије / објекти за пружање здравствених услуга особама које 
не болују од заразне болести. 

Одређују се просторије за санитарни пропусник (облачење и опремање 
здравствених радника за рад у инфективној зони, и свлачење) са кретањем без 
укрштања чистих и нечистих путева. 

Приступне комуникације и улази у објекте Дома здравља Ниш стратешки се 
опредељују за улаз запослених и посебних категорија оболелих. 

Сви прилази, улази и просторије намењени за особе за које се сумња или су 
оболеле од заразне болести морају бити видно обележени. 
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Спроводити појачану хигијену радних и помоћних просторија: дезинфекција 
просторија, по потреби дезинфекција обуће на улазима у објекте и просторије, 
често проветравање радног простора и друго. 

Обезбедити редовну дезинфекцију свих површина које се често додирују на 
радном месту, посебно подручја високог контакта као што су тоалети, кваке на 
вратима, фиксни телефони, рачунарска према и друга опрема за рад. 
Дезинфекција се врши 70% алкохолом или раствором хлорног препарата. Након 
санитације просторија потребно их је добро проветрити. 

Користити опрему за једнократну употребу кад год је могуће. 

Mедицинска опрема (стетоскопи, термометри, манжетне за вађење крви или 
мерење притиска, итд.), након употребе код једног пацијента, дезинфикује се 
70% алкохолом пре употребе код следећег пацијента. 

КЛИМАТИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 

 Током епидемије респираторне инфекције централна климатизација се 
 не користи. 

 Просторије је потребно редовно и често природно проветравати. 

 У ординацијама и интервенцијама за дезинфекцију ваздуха користити 
 UV-лампе. 

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ КОД КОРИШЋЕЊА ЛИФТОВА 

 Током епидемије респираторне инфекције, у време боравка у лифтовима
 препоручује се ношење маске.  

 Избегавати додиривање тастера и других површина прстима. 

 Након изласка из лифта, треба опрати руке.  

 Смањити учесталост коришћења лифтовa и користити степенице колико 
 је то могуће до доњих спратова. 

 Чешће брисање и дезинфекција лифтова. 

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА АУТОМОБИЛА 

Обезбеди појачану хигијену и дезинфекцију свих службених возила која се 
користе. 

 У аутомобилу увек држати средство за дезинфекцију (најбоље 70% 
алкохол), папирне марамице или убрус; 

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

 Пре изласка из аутомобила (по завршетку вожње) поново алкохолом 
испрскати:руке, волан, мењач, ручну кочницу, подизачи стакла на вратима, кваке 
на вратима, наслоне за руке, дугмиће и ручице на волану (контрола рада 
брисача, показивача правца, сирена и др.), дугмиће на командној табли (за 
подешавање климе, радија, вентилације и сл), ручице или дугме за отварање 
гепека, резервоара за гориво, подешавање седишта, оквире врата 
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 Након изласка из аутомобила, испрскати алкохолом аутомобилско 
седиште; 

 Препорука је да се у аутомобилу превозе највише две особе које би 
требало да седе дијагонално 

 У току вожње редовно проветравати возило. Уколико је топло прозоре 
држати стално отвореним. 

 Приликом точења гориваносити заштитне рукавице које треба дезинфи-
ковати по уласку у возило. 

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ РАДА СА ПАПИРНИМ ДОКУМЕНТИМА 

 У току рада са папирном документацијом, обавезна је употреба заштитних 
рукавица атокомепидемије респираторне инфекцијеиупотреба заштитне маске; 

 Поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему документације; 

 Пријем документације вршити тако да лице које доноси докуметнацију 
исту одложи на радни сто/пулт, након тога преузети документацију водећи 
рачуна да се увек одржава минималнадистанца између 2 лица од 2 m; 

 Водити рачуна да се не улази без потребе у пословни простор, а ако је то 
потребно,дозволити улазак само до излазних врата; 

 Код потписивања докумената захтевати од лица којем јепотребно 
потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2m 

 Водити рачуна да за столом/пултом буде увек највише једна особа у исто 
време; 

 Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивање 
докумената; 

 Након потписивања запослени се удаљава од стола, а потписана 
документа преузимаекстерно лице одржавајући међусобну дистанцу од најмање 
2 m; 

 Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за 
манипулацијудокументацијом; 

 Коверат/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са комуналним 
отпадом; 

 Пристиглу документацију одлагати на одговарајућа места где није могућ 
приступ свимлицима, тако да се обезбеди да та документација „одстоји“ без 
дирања што дужи периодмогуће како би се потенцијалне честице вируса 
елиминисале; 

 Папирна документа одлагати у пластичне фолије, водећи рачуна да се 
спољни део фолије неконтаминира, као ни регистратори за одлагање; 

 Регистраторе и фолије по потреби дезинфиковати брисањем или 
прскањем дезинфекционим средствима; 
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 Након манипулације документацијом, поготову екстерном документацијом 
обавезно опрати руке у складу са упутствима за правилно прање руку. Не 
додиривати никад лице рукама(уста, нос, очи); 

 Редовно дезинфиковати сто који се користи за потписивање, као и оловке 
које се користе запотписивање; 

 Захтевати од свих извођача радова, добављача, дистрибутера и спољних 
сарадника да поштују препручене норме поступања у циљу превенције од 
заразних болести. 

ХИГИЈЕНА ЗАПОСЛЕНИХ 

 Радна одећа запослених мора да буде уредна и чиста. 

 Радну одећу која је намењена за вишекратну употребу, после 
коришћења ставити у кесу и однети на прање. 

 Придржавати се упутства за одржавање хигијене руку. 

ХИГИЈЕНА РУКУ 

 Код свих точећих места поставити упутство за правилно прање и 
дезинфекцију руку. 

 Ризик од преноса инфекција повећава ношење накита, сатова, наруквица, 
а истовремено и отежава правилно и безбедно коришћење рукавица и прање 
руку. 

 Руке треба пратисапуном и водом увек када су видљиво прљаве: 

- пре непосредног контакта са храном 

- пре додиривања уста, носа и очију 

- пре и после контакта са болесником 

- после брисања носа, кашљања и кијања 

- после употребе тоалета 

- после контакта са животињама 

- после руковања отпадом или чишћења просторија 

- после вожње градским превозом или додиривања предмета који су у 
додиру са већим бројем људи 

 Руке треба дезинфиковати ако нису видљиво прљаве, више пута у току 
рада, средством за дезинфекцију руку 

ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ 

 Заштитне рукавице се навлаче и скидају на начин да се спречи 
контаминација руку. 

 Заштитне рукавице штите од директног контакта са прљавим и 
инфицираним површинама само ако се правилно користе. 
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 Рукавицама преносите инфекцију на све површине које додирујете. Ако 
са њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, хемијску 
оловку, своје одело, лице, ондаоне не могу да спрече пренос инфекције. 

 Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке (лактом), врата 
гурните телом, ногом, светло палителактом, надлактицом. 

 Пре и после скидања рукавица обавезнo је прање или дезинфекција 
руку. 

ЗАШТИТНЕ МАСКЕ 

 Заштитне маске се обавезно користе када се ради о епидемијама 
респираторних инфекција. 

 Употреба маске не искључује потребу одржавања физичке дистанце од 
најмање једног а пожељно два метра и потребу одржавања опште хигијене 

 Маска се користити за личну употребу и не дели са другoм особом 

 Пре и након стављања маске обавезнo је прање или дезинфекција руку, 

 Маска се поставља тако да прекрива уста, нос и браду и чврсто пријања 
уз лице, 

 Не додиривати спољашњу површину маске; не спуштати испод браде 
приликом говора, конзумације напитака и хране, 

 Маска се мења када се овлажи и не користи поново, 

 Медицинске маске (хируршке маске) првенствено се користе за заштиту 
других особа од излагања потенцијално заразним капљицама особе која носи 
маску. Намењене су за једнократну примену. 

 Филтрирајуће маске (FFP2 i FFP3) користе се као лична заштитна опрема 
(ЛЗО) и намењене су заштити од честица, капљица и аеросола насталог при 
раду у здравственим установама. Намењене су за једнократну примену и 
искључиво у медицинске сврхе, у ситуацијама када се током пружања 
медицинске помоћи долази у директан контакт са зараженом особом јер 
блокирају удисање великих количина аеросола у зависности од јачине 
филтрације (95% и више, односно 98% и више). 

 

Правилно поступање са искоришћеним средствима за личну заштиту 

 Коришћена лична заштитна средства намењена за једнократну употребу 
(мантили, каљаче, капе, маске и рукавице), сматрају се медицинским отпадом. 

 Заштитна средства за вишекратну употребу (радна одећа, обућа, визири 
/ наочарe) се по скидању одлажу у наменске посуде / кесе, перу и дезинфикују 
за поновну употребу. 

ПОСТУПАК СА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ 

Са медицинским отпадом поступа се у складу са важећим прописима и 
постојећим Процедурама и Упутствима Дома здравља Ниш. 
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 Сав медицински отпад за који се сумња да може носити узрочнике 
заразних болести (инфективни отпад) треба сакупљати на безбедан начин у 
одговарајуће вреће и контејнере жуте боје. 

 Инфективни отпад се сакупља у контејнере и транспортује до објекта за 
третман. 

 Инфективни отпад се третира стерилизацијом у аутоклаву. 

 Радници који сакупљају, транспортују или третирају медицински отпад 
треба да носе одговарајућу личну заштитну опрему. Зависно од послова то су: 
чизме, прегача, заштитна одећа дугих рукава, дебеле рукавице, маска и 
наочаре или штитник за лице.  

За време епидемије целокупни отпад настао у радним просторијама за пријем, 
прегледе, дијагностичке процедуре и лечење пацијената сумњивих да су 
носиоци узрочника заразних болести или су оболели, сматра се инфективним 
отпадом. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ 

 

 Током блиског контакта са пацијентима, здравствени радници стално морају 
имати у виду да било ко од пацијената може бити носилац узрочника заразне 
болести.  

 У превенцији респираторних инфекција потребно је поштовати препоручену 
физичку дистанцу од најмање једног, а пожељно два метра приликом 
паузе/одмора током радног времена у свим ситуацијама када је то могуће. 
Понашати се одговорно и ван радног времена. 

 Здравствени радници су у обавези да носе личну заштитну опрему (хируршка 
маска, рукавице за једнократну употребу, заштитне наочаре/визир, радна 
униформа, заштитно одело / мантил за једнократну употребу) у складу са 
препорукама епидемиолога. 

 Заштитна средства за вишекратну употребу (радна одећа, визири / наочари) се 
по скидању перу и дезинфикују за поновну употребу.  

 Са медицинским отпадом се поступа на правилан и безбедан начин према 
процедурама Дома здравља Ниш. Употребљена лична заштитна опрема за 
једнократну употребу  се сматра медицинским отпадом.  

 Избегавати додиривање лица, посебно уста, носа и очију нечистим рукама, као 
и додиривање и намештање маске. 

 У току рада пре и после сваког скидања или намештања маске или рукавица, 
морају се опрати руке или дезинфиковати у складу са упутством.  
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ПРИЛОЗИ 

 

прилог бр 1 

Упутство за одржавање и дезинфекцију радних просторија, прибора и 

уређаја 

 

Дезинфекцији се подвргавају сви предмети са којима пацијенти долазе у непосредни 
контакт, а могу бити пут преношења инфекције. 

Дезинфекција се изводи на претходно очишћеним површинама. 

Хигијенски третман просторија вршити обавезно на почетку прве смене, на крају прве 
смене и на крају друге смене, по потреби и чешће: 

 нужници се перу и дезинфикују најмање 3 пута дневно. 

 остале просторије (ординације, интервенције, радне просторије, ходници и сл) 
се чисте и бришу детерџентом и влажном крпом, а затим пребришу крпом 
натопљеном у раствор средства за дезинфекцију најмање 3 пута дневно. 

 пре отварања стерилизатораи изношења стерилног материјала, под просторије 
се брише раствором дезинфекционог средства и оставља да се осуши; 

 просторије се проветравају најмање 3 пута дневно. 

 корпе и канте за отпатке у радним просторијама, и контејнери за комунални 
отпад у оставама / трокадерима се перу и дезинфикују увек када су видљиво 
прљави а најмање једном недељно; 

 контејнери за привремено одлагање инфективног отпада у оставама / 
трокадерима се перу и дезинфикују свакодневно, после пражњења; 

 просторије за спремаче / оставе / трокадери држе се у уредном стању, перу и 
дезинфикују свакодневно на крају друге смене и увек када су видљиво прљави; 

Стоматолошки апарати и радне површине у близини пацијента, после сваког пацијента 
се бришу дезинфекционим средством. 

Прибор и намештај који долазе у додир са пацијентом а не стерилишу се (квака, 
дршка, лежај, гинеколошки столови), дезинфикују се најмање два пута у смени.  

На столу за гинеколошке прегледе мења се убрус за једнократну употребу после 
сваког пацијента.  

Редовно одржавати хигијену свих пљуваоница. Најмање 2 пута дневно мењати 
раствор средства за дезинфекцију. 

План хигијенског третмана просторија дат је као ''Распоред рада спремача'' који 
доноси главна сестра Дома здравља Ниш. 

Прање, дезинфекцију и проветравање врше хигијеничари, а надзор врше главне и 
одговорне сестреслужби. 

Спремачи воде евиденцију ажурним попуњавањем чек-листе одржавања хигијене 
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прилог бр 2 

Дневни распоред рада за спремаче 

 

06.30 - 08.30h  Проветравање просторија, брисање, дезинфекција радних површина и 

лавабоа по  

  Oрдинацијама и интервенцијама; 

  Суво чишћење, брисање и дезинфекција степеништа; 

  Суво чишћење, брисање и дезинфекција WЦ-а; 

  Дезинфекција квака. 

08.30 - 09.00h ПАУЗА 

09.00 - 12.00h Суво чишћење, брисање и дезинекција свих подних површина 

(ординација, интервенције, ходници) и проветравање свих радних просторија; 

  Брисање и дезинфекција гелендера и брисање светларника; 

  Брисање столица у чекаоници; 

  Суво чишћење, брисање и дезинфекција WЦ-а; 

  Избацивање смећа из ординација до трокадера; 

 

12.00 - 12.30h Одвожење комуналног отпада из трокадера на депонију; 

Одвожење ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА из трокадера: гинекологија и лабораторија. 

Чишћење, брисање и дезинфекција трокадера; 

12.30 - 13.00h Суво чишћење, брисање и дезинекција подова у свим радним 

просторијама и ходницима 

 

14.00 - 15.30h  Долазак II смене, обилазак ординација и ходника, чишћење, брисање и 

дезинфекција тих просторија по потреби дезинфекција квака  

Суво чишћење, брисање и дезинфекција WC-а; 

15.30 - 16.00h ПАУЗА 

16.00 - 19.00h Суво чишћење, брисање и дезинфекција подова у радним просторијама, 

као и проветравање ових просторија; 

Брисање и дезинфекција степеништа, гелендера и брисање столица у чекаоницама; 

Суво чишћење, брисање и дезинфекција WЦ-а; 

Избацивање смећа из радних псторија до трокадера: 
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19.00 - 19.30h Одвожење комуналног отпадаиз трокадера на депонију 

Одвожење ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА из трокадера: све службе. 

Чишћење, брисање и дезинфекција трокадера; 

Прање и дезинфекција контејнера за инфективни отпад; 

 

19.30 - 20.30h Суво чишћење, брисање и дезинфекција подова у радним просторијама 

и ходницима: 

Обилазак просторија, провера просторија и закључавање улазних врата на спрату; 

НАПОМЕНА: нон-стоп обилазити спрат, сакупљати пикавце, жвакаће гуме, папириће и 
сл. Корпе и канте за отпадке када се напуне на 2/3 празнити и у току смене, по 
потреби. 

ПУТ ОДВОЖЕЊА КОНТЕЈНЕРА СА ОТПАДОМ: из трокадера отпад одвозити у горе 

одредјено време, најкраћим путем до „западног“ теретног лифта, лифтом до подрума а 

затим преко улаза бр.7 према депонији. ИНФЕКТИВНИ ОТПАД се по доласку у 

сутерен превози до контејнера  за превоз инфективног отпада. 

Главни улаз у Дому здравља не користити за изношење отпада на депонију. 

Чишћење дворишта и простора депоније: врше хигијеничарке служби према 

посебном распореду, као и на позив портира/чувара који контролиште стање депоније. 

Обавезно користити сва заштитна средства у раду. 

Овај распоред мора бити истакнут у сваком трокадеру/остави за отпадке. 

 

 

прилог бр 3 

Упутство за поступак с рубљем 

 

Не треба дозволити укрштање путева прљавог и чистог рубља. 

 

1. Прикупљање прљавог рубља и осталог текстилног материјала врши се у свим 
службама Дома здравља. Прљаво и контаминирано рубље ставља се у вреће и 
тако односи у перионицу. До одношења прљавог рубља у перионицу чувати их 
одвојено од чистог рубља. 

2. Рубље, заштитна одећа из лабораторије, службе за здравствену заштиту жена, 
службе за стоматолошку здравствену заштиту, кожног оделења, очног, ушног и 
оделења за хирургију одваја се посебно и прикупља се у посебно обележене 
пластичне вреће. Ово рубље се обавезно пре прања дезинфикује (употребом 
детерџента са бактерицидним деловањем или претходним потапањем у 
раствор средства за дезинфекцију). 
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3. Рубље и радна одећа са оделења за рендгенологију се посебно прикупља и 
чува до прања у пластичним врећама, такође посебно обележеним. Ово рубље 
после редовног поступка испрати још једном. 

 

Задужено лице у перионици прима рубље у просторији за пријем и сортира и одваја 
рубље за прање према пореклу. За сваку од наведене 3 врсте класификованог рубља 
резервише се посебна машина. 

Обавезно је искувавање целокупног рубља. 

Обавезно је пеглање целокупног рубља. 

Сви радници у перионици треба да носе прописану радну и заштитну одећу и обућу. 

 

 

прилог бр 4 

Упутство за одржавање хигијене руку 

 

Прање руку у току пружања здравствених услуга је обавезно: 

1. после сваког пацијента, 

2. пре пружања медицинске услуге, 

3. између различитих фаза / поступака у току рада, 

4. после скидања коришћених рукавица. 

За прање руку користити сапун и текућу топлу воду. 

Дезинфекција руку, после прања руку, је обавезна на одељењима са повећаним 
ризиком: хирургија, гинекологија, стоматологија, очно, ушно, лабораторија. 

За дезинфекцију руку користити средство за дезинфекцију руку. 

Код прања руку сапуном или примене дезинфекционог средства: 

1. Трајање прања / дезинфекције је најмање 20 секунди, 

2. Сапун / дезинфекционо средство се темељним утрљавањем наноси на 
све површине руку, укључујући прегибе између прстију 

За сушење руку користити папирни убрус за једнократну употребу или уређај за 
сушење руку. 

Хигијена руку на радном месту укључује и: 

1. редовно скраћивање ноктију, 

2. избегавање ношења накита на рукама, 

3. заштиту коже од исушивања адекватном кремом. 
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Упутство за прање руку 
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прилог бр 5 

Дезинфекција руку средством на бази алкохола 
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прилог бр 6 

Eпидемија заразне болести COVID 19 

 

 

Увод 

 

Дана 19.3.2020.г у Службеном гласнику РС бр 37/2020 објављена је Наредба о 
проглашењу епидемије заразне болести COVID 19. 

 

Симптоми заразне болести COVID19  

COVID-19  је  нови  сој  корона  вируса  који  је  Светска  здравствена  
организација прогласила  за  јавну  здравствену  претњу  од  међународног  
значаја.  Узимајући  у  обзир најновије  доступне  научне  доказе  и  
здравствене  податке,  као  и  препоруке  стручњака, SARS-CoV-2 разврстан је 
као хумани патоген из ризичне групе 3 (Директива Комисије (ЕУ) 2020/739 од 3. 
јуна 2020. године).  

На  основу  тренутних  сазнања  стручњака  процењује  се  да  је  период  
инкубације COVID-19 између 2 и 14 дана. Ако je особа била у контакту са неким 
коме је потврђен CORONA вирус, а након 14 дана остане здрав то значи да 
није инфициран овим вирусом.  

Велики број инфицираних не показује симптоме болести. Код једног броја 
заражених током трајања инкубације у периоду од 14 дана могу се развити 
симптоми као што су:   

- кашаљ;  

- отежано дисање;  

- повишена температура;  

- грозница,  

- главобоља,  

- губитак чула укуса и мириса.  

Ова  инфекција  може  да  изазове  озбиљније  здравствене  последице  код  
лица  са ослабљеним  имунолошким  системом,  старијих  и  оних  са  
хроничним  здравственим проблемима као што су дијабетес, рак, хронична 
болест плућа и др.  

Два најчешћа начина ширења COVID-19 су:  

- директним контактом, капљично са особе која је инфицирана вирусом;  

-  индиректно,  додиром  преко  контаминираних  површина  на  којима  вируси  
могу одређено  време  да  преживе  (додиривањем површина и  предмета,  а 
затим  додиривањем сопствених уста, носа или очију).  
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Мере и активности за поступање код епидемије COVID 19 

у Дому здравља Ниш 

 

Дом здравља Ниш стриктно примењујe мере прописане упутствима и 
процедурама Дома здравља Ниш, као и наредбе директора и надлежних 
државних и јавноздравствених органа и институција (Влада Републике Србије, 
Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић 
Батут'', Институт за јавно здравље Ниш и Кризни штаб). 

 

 одређују се улази у главни објекат Дома здравља Ниш и путеви кретања 
посебно за запослене, посебно за пацијенте и посебно за пацијенте 
сумњиве или оболеле од COVID 19. 

 тријажа пацијената у смислу утврђивања постојања основних симптома 
који указују на COVID 19 врши се испред улаза у Дом здравља намењен 
за пацијенте; у току тријаже мери се температура бесконтакним 
термометром. 

 одређују се просторије за пријем, преглед и дијагностику заразне боле-
сти COVID 19. По потреби одређује се амбуланта намењена искључиво 
збрињавању пацијената сумњивих или оболелих од COVID 19 а по 
потреби и додатни монтажни објекти. 

 одређују се просторије за санитарни пропусник: за облачење личних 
заштитних средстава и свлачење уз поштовање одвојених путева за 
чисто и нечисто. 

 видно се обележава намена и значење свих путева, улаза и просторија и 
постављају прикладне информације за пацијенте. 

 у чекаоницама и на улазима у Ковид амбуланте потребно је обезбедити 
физичку дистанцу међу пацијентима. 

 На инфо-пултовима  или шалтерима поставити преграде од плексигласа 
или обезбедити простор сигналним тракама тако да удаљеност 
пацијената од запослених не буде мања од 2 m. 

 На улазима, у чекаоницама поставити постере и упутства о начину 
ширења заразе и мерама заштите  

 спроводити континуирано здравствено васпитни рад са пацијентима. 

 на критичним местима, испред улаза у просторије поставља се 
дезинфекциона баријера за дезинфекцију обуће раствором хлорног 
препарата 

 у радним просторијама и просторијама где бораве пацијенти постављају 
се посуде са дезинфекционим средством за руке на бази 70% алкохола. 

 пре уласка у просторије за пријем, преглед и дијагностику заразне 
болести COVID 19 здравствени радници се опремају личним заштитним 
средствима у складу са објављеним препорукама  Института за јавно 

http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=204
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здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' (линк)''; поштују се 
препоруке у погледу избора заштитних средстава у зависности од места 
рада, у погледу начина облачења и скидања заштитних средстава, као и 
појачане хигијене руку. 

 целокупни произведени отпад у просторијама за пријем, преглед и 
дијагностику заразне болести COVID 19 се сматра инфективним. 

 појачавају се мере одржавања хигијене просторија и опреме са чешћом 
дезинфекцијом просторија раствором хлорног препарата а површина 
опреме 70% алкохолом. 

 увек када је могуће смањује се присутни број запослених, уводи више 
смена и рад од куће. 

 избегава се одржавање састанака са већим бројем људи (до 10). 

 на свим радним местима одржава се минимално растојање од 2 метра. 

 често проветравање просторија. 

 пожељна је комуникација на даљину, путем телефона и електронске 
поште. 

 обавезно коришћење заштитне маске у затвореном простору за свe 
запосленe,корисникe здравствене заштите и спољнe сарадникe. 

 

 

ЛЗО за улазак у COVID зону: 

 

 партикуларне маске високог процента филтрације (европске норме FFP2 
или FFP3) 

 заштита за очи (заштитне наочаре) или заштита за лице (визир) 

 водоотпорни нестерилни заштитни мантили дугих рукава (или 
комбинезон) 

 рукавице. 

 каљаче 

 

Личну заштитну опрему пре уласка/изласка из зоне треба ставити/скинути 

следећим редоследом у издвојеном простору за ту намену 

 

Стављање личне заштитне опреме / Поступци пре уласка у зону 

 

1. Обавити хигијену руку средством на бази алкохола 

2. Обући водоотпорни заштитни мантил дугих рукава (или комбинезон) 

http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=204
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3. Ставити капу уколико се носи мантил 

4. Ставити маску 

5. Ставити заштитне наочаре 

6. Навући капуљачу уколико се носикомбинезон 

7. Обавити хигијену руку средством на бази алкохола 

8. Навући рукавице 

 

Скидање личне заштитне опреме / Поступци пре изласка из собе за 
изолацију 

 

1. Скинути рукавице 

2. Обавити хигијену руку и ставити нови пар рукавица  

3. Скинути заштитни мантил/комбинезон 

4. Дезинфиковати рукавице 

5. Скинути заштитне наочаре 

6. Скинути маску 

7. Скинути капу, рукавице 

8. Обавити хигијену руку 

 

Поступак запосленог у случају обољевања: 

 Запослени који раде у Дому здравља морају бити без симптома који 
указују на COVID-19 (повишена температура, кашаљ, краткоћа даха, 
отежано дисање, губитак чула укуса и мириса).  

 У случају појаве симптома који указују на COVID-19 запослени треба да 
се јави надређеном да не долази на посао и има обавезу да се јави у 
COVID амбуланту ради дијагностике и лечења. 

 Уколико је запослени био у контакту са особама оболелим од COVID-19 и 
постоји сумња да се и сам заразио, а нема симптоме, у обавези је да о 
томе обавести надређаног и изабраног лекара ради одређивања мере 
изолације. 

 

 

 

 


