ОШ ЈОВАН ДУЧИЋ
ПРЕРАДОВИЋЕВА 6 И МАЛИНОВА 2
ПЕТРОВАРАДИН
На основу члана 123 тачка 3 Устава Републике Србије и члана 42 став 1 Закон о
Влади (Службени гласник Р.Србије, број 55/05, 71/05-исправка 101/07,
65/08,16/11,68/12-УС, 72/12,7/14-УС,44/14 и 30/18-др закон ), а у вези са чланом 7
Закона о безбедности и здравља на раду (Службени гласник РС ,бр 101/05,91/15
и 113/17-др закон) и чланом 14 Закона о заштити становништва од заразних
болести (Службени гласник РС број 15/16) доносим:

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
КОВИД-19
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ САРС-КоВ-2
Члан 1.
Послодавац је обезбедио примену превентивних мера за безбедан и здрав рад
запослених, као и клијената која су у фризерском салону и козметичком салону за
сва лица која се затекну у радној околини, ради спречавања и ширења заразне
болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2
Члан 2.
Основна делатност ОШ ЈОВАН ДУЧИЋ је делатност образовања деце.
Члан 3.
Сваки запослени дужан је да спроводи превентивне мере заштите од вируса САРСКоВ-2 на свом радом месту и радној околини у складу са здравственом препоруком,
а ради спречавања ширења болести КОВИД-19 овим Планом и другим посебним
упутствима, упозорењима и забранама.
Члан 4.
Обавезе спровођења превентивних мера заштите дужне су све особе које се по
било ком основу налазе у објекту ради привременог или повременог обављања
посла –услуга или неком другом основу.
Члан 5.
Радници других правних лица који обављају одређене послове за потребе ОШ
ЈОВАН ДУЧИЋ, у њеним просторијама дужни су да спроводе мере заштите

приликом обављања тих радњи и придржавати се налога и упутстава одговорне
особе за спровођење мера заштите САРС-КоВ-2.
Члан 6.
У објекту где се врши окупљање људи на улазу морају бити видно истакнути
шемацки приказ мера заштите и упутства о мерама превенције за Корона вирус
КОВИД-19.
Члан 7.
У пословним деловима објека ОШ ЈОВАН ДУЧИЋ ширење заразе Корона вируса
је спроведено на најмању меру .
Члан 8.
Површина објекта задовољава социјалну дистанце (држања удаљености од
најмање 2 м од особе до особе ), као и да на једну особу мора да буде 4м2 и једно
седеће место по особи.
У објекту се налазе наставници, професори, помоћно особље, техничко особље и
ученици.
Члан 9.
Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди
примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1.Пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима
за спречавање појаве заразне болести,
2.Изврши безконтактно мерење температуре запослених и лица која улазе у
просторије послодавца,
3.Обезбеди запосленима одговарајућу опрему за личну заштиту, а пре свега маске
и заштитне рукавице по потреби визир или заштитне наочаре,
4.За запослене чија је природа посла таква где постоји повећан ризик од заразе,
послодавац је дужан да запосленим обезбеди и заштитна одела,
5.Пре уласка у пословни простор ,обезбедити обавезну дезинфекцију обуће,
6.Обезбедити удаљеност између запослених на радном месту од најмање 2 метра,
7.Пројектује радно место тако да се смањи групни рад и непосредни контакт
запослених,
8.Извршити прерасподелу радног времена увођењем друге, међусмене са мањим
бројем запослених,

9.Ограничи присуство одређеног броја запослених у радним и помоћним
просторијама тако да се обезбеди међусобна дистанца од најмање 2 метра и 4
метра квадратна површина слободног простора по једном запосленом када је
природна делатност таква да то омогућава,
10.Спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што
укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора,
11.Обезбедити запосленима довољне количине сапуна, убруса, дезинфекционих
средстава за прање руку на бази алкохола,
12.Обезбедити редовно чишћење свих површина која 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 ,
13.Обезбеди појачану хигијену и дезинфекцију свих службених возила која се
користе,
14.Поседује доказ о спроведеној мери дезинфекције радних и помоћних просторија
када то обављају овлашћене установе правна лица и предузетници у складу са
посебним законима,
15.уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија
коју организује и спроводи,
16.обезбеди израду упутстава за безбедан рад са добављачима или извођачима
радова , дистрибутерима и спољним сарадницима,
17.забрани наручивање и доставу хране запосленима у просторије послодавце,
18.Да где год је могуће запосленима омогући рад у одвојеним просторијама или да
постави физичке баријере (нпр постављање ПВЦ или плексиглас баријере),
19.употребу централне климатизације заустави или смањи и редовно чисти и
дезинфекује клима уређај,
20.Организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће
обложене пластичном кесом),
Члан 10.
Свакодневну проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља
запослених на раду код послодавца врши Директор или лице за безбедност и
здравље на раду,
Члан 11.
Обавеза Директора или лица за безбедност и здравља на раду су:
-Учествују у израду Плана превентивних мера

-Припрема писана упутства и процедуре за безбедан и здрав рад у циљу заштите
здравља запослених од заразе КОВИД -19 изазване вирусом САРС-КоВ-2

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У ШКОЛИ

Обезбедити лична заштитна средства запосленим током радног процеса (маске,
рукавице, радна униформа ).
При коришћењу воде у објекту, отворити славине и пустити да вода истиче
средњим млазом, док вода не поприми своје уобичајне карактеристике .У случају
да је вода измењених карактеристика, потребно је обратити се корисничком центру
ЈКП ВОДОВОД НОВИ САД .
Пре почетка рада, потребно је спровести прање, чишћење и дезинфекцију
простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.
На улазу у објекте поставити дезо-баријеру и дозере за дезинфекцију руку за
обавезну дезинфекцију при уласку у објекат.
Распоред клупа организовати тако да размак између једног до другог ученика не
буде мањи од прописане социјалне дистанце од 2 м. У супротном обезбедити
физичке баријере (од плексигласа или другог пуног материјала) који ће делити
простор између два ученика .
Обавезно је дезинфиковати руке након сваке појединачне радње .
На видним местима поставити обавештење са мерама превенције за госте да у
објекат могу да улазе са маскама и рукавицама.
У пословном простору у једном моменту може да буде (6) особа .

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У КУХИЊИ И ТРПЕЗАРИЈИ

У објекту редовно чистити и дезинфековати:
- подове ,
- кваке на вратима,
- тоалетима,
- радне површине,
- предмете,
- пултове,

- судопере,
- столове,
- столице,
- прекидаче за светло,
- славине,
- кључеве и сл ).

За послуживање избацити из употребе послуживање ученика кечапом и сенфом,
сосова, уља, сланика, шећера, чајева и сл из посуда за заједничку употребу.
Препоручује се послуживати ученике са горе наведеним састојцима паковање за
једнократну употребу.
Прање посуђа обавезно машинско прање или ако за то нема услова ,прање
детерђентом на што вишој температуре уз завршну дезинфекцију наменским
дезинфекционим средствима.
При коришћењу дезинфенкционих средстава водити рачуна о правилној примени у
складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене
и неопходно контакно време.
Строго водити рачуна да дезинфекционо средство не дође у контакт са храном.
Приликом припреме хране обавезно је придржавати се уобичајних принципа добре
хигијенске праксе у припреми И манипулацији храном, са циљем увек присутних
ризика за све болести преносим храном.
Обележити места за хигијенском одлагању отпада у објекту (употребљене маске,
рукавице и други отпад или кеса у канти са педалом за ножно отварање)
Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са
процедуром за управљање уз прописане мере заштите .
У складу са могућностима јасно обележити путеве приступаи удаљавања од
објекта, како би се избегло стварање гужви, уз поштовање социјалне дистанце –
одржавања растојања између клијената од најмање 2 м док чекај преузимање хране
и пића –видљиво означавање линијама на поду.
На видним местима поставити обавештење са мерама превенције за родитељи да
у објекат могу да улазе са маскама и рукавицама.
У учионици у једном моменту може да буде (9) особа .
Посебну пажњу обратите на коришћење санитарних просторија :

-На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној
дезинфекцији руку пре И након коришћења,или испред улазни врата у санитарне
просторије поставити дозер са дезинфекционим средствима,
-контролисати улазак посетиоца у санитарне просторије-улазак дозвољен само по
једној особи,
-на улазу и приликом изласка особа мора извршити дезинфекцију руку,
-у санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и
једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер са
дезинфекционим средствима за руке –у складу са могућностима препоручују се
безконтактни дозер.
-више пута у току дана спровести чишћење и дезинфекцији санитарних просторија,
подова и свих површина са којима се долази у контакт.
Обележити места за хигијенском одлагању отпада у објекту и башти (употребљене
маске, рукавице и други отпад или кеса у канти са педалом за ножно отварање.
Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са
процедуром за управљање уз прописане мере заштите ).
На видним местима поставити обавештење са мерама превенције за госте да у
објекат могу да улазе са маскама и рукавицама.

ДОНОШЕЊА ХРАНЕ И ПИЋА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА

Ученик је дужан да приликом доношења хране и пића води рачуна да је храна и
пиће у затвореној амбалажи .
Амбалажа мора да буде од пластике .
Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са
процедуром за управљање уз прописане мере заштите .
Наставници морају да носе прописанана лична заштитна средства при делењу
хране.

Опште мере за госте:
Гост/странка мора да прође на улазу у објекат само кроз подну дезо баријеру, на
улазу поставити дезинфекционо средство за руке на бази алкохола/гел, прскалица
ручна, влажне марамице или сл.
Гост/странка требају да имају рукавице, маске пре уласка у објекат,

У случају да гости показује симптоме који указују на прехладу или грип (кашаљ,
кијање, грозница) радник не може да пружи услугу таквом купцу ,и упутити га
надлежном лекару.
На месту предвиђене за наплату гости да држе социјалну дистанцу од 2 м.

Опште мере за запослене:
Учестало прање руку запослених, (перите руке редовно и темељно водом и
сапуном. Притом је важно да то чините на исправан начин),
уздржавања од додиривања очију, носа, уста неопраним рукама,
не размењивати храну и не користити исте чаше и флаше за воду,
када кашљете или кијате користите папирне марамице и убрусе и одмах одложити
у корпе за отпатке. Обавезно после тога руке темељно оперите водом и сапуном,
дезинфиковати радни простор, радне површине и радни материјал пре употребе и
после употребе
избегавајте руковање код поздрављања ,
један купац од другог морају бити социјално дистанцирани најмање 2 метра,
запослени да користе заштитна средства (маске, рукавице, дезинфекциона
средства, радно одело, визир),
хигијену обуће вршити са алкохолним дезинфекционим средством за раднике при
доласку на радно место,
радне просторије често и добро проветравати,
дајте подстицај природним имунитету која је богата Ц витамином и цинком.
Витамини могу много да помогну како у спречавању умора, тако и у враћању
физичке енергије,
смањите стрес (стрес слаби ваш имунитет ),
подове обавезно дезинфиковати два пута дневно,
водити свакодневно евиденцију о именима
радног простора

особа

задуженим о дезинфекцији

Ако имате следеће сиптоме и обавезно обавестите лице за безбедност и здравље
на раду или послодавца :
Останите код куће изолујте се од укућана и позовите епидемиолошки центар Нови
Сад.
021/4897-800, 480-7721, 480-7722 064/8028894
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ПОВРЕМЕНО ТЕШКОЋЕ СА ДИСАЊЕМ

Прилог инструкција о мерама заштите и мерама превенцијама Kорона вирус
КОВИД-19 обавезно ставити на видно место радног простора и упознати све
запослене са истим.

У пословним деловима објекта
ОШ ЈОВАН ДУЧИЋ ширење заразе
Корона Вирус КОВИД-19
су спроведене на најмању меру.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Перите руке око 20 секунди сапуном и топлом водом или користите гел за
дезинфиковање
Кашљите и кијајте у папирне марамице. Уколико немате марамицу, користите
рукав.

Избегавајте додир очију, носа и усана неопраним рукама
Најбољи начин да се руке исправно оперу:
Корак 1: Поквасите руке (шаке) текућом водом.
Корак 2: Употребите довољно сапуна да се прекрију мокре шаке.
Корак 3: Истрљајте све површине шака – укључујући делове на позадини, између
прстију и испод ноктију – чинећи то најмање 20 секунди.
Корак 4: Темељно исперите текућом водом.
Корак 5: Осушите руке чистим убрусом/марамицом или пешкиром за једнократну
употребу.
Шта да радите ако посумњате на нову КОРОНА ВИРУСНУ инфекцију?
Ако имате температуру, кашаљ и отежано дисање, потражите лекарску помоћ са
првим симптомима болести како бисте смањили ризик од развоја тежих облика
инфекције и сетите се да кажете свом лекару ако сте недавно путовали у вирусом
угрожена подручја.
Узимање лекова на своју руку попут антибиотика није ефикасно против КОРОНА
ВИРУСА и може чак бити штетно.

УПУТСТВО ЗА ПОНАШАЊЕ У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА

1)
Не паничите! Будите разумни, свесни, опрезни и организовани, свако у свом
окружењу (породица, посао, школа...). Детаљно испланирајте како ћете да се
понашате ако се појаве први симптоми.
2)
Важно је да се онај који допутује из иностранства сам пријави где је све и
колико боравио.
3)

Општа лична хигијена.

4)
Храните се здраво. Једите воће и поврће и све оно што ће да вам подигне
имунитет и ублажи клиничку слику. Намирнице добро оперите и довољно термички
обрадите.
5)
Користите лепе дане да се што више излажете сунцу уз шетњу без боравка
у групама где нема загађења.
6)

Обавезно избегавајте боравак у групама.

7)
Ако већ дође до заразе, лечење се спроводи у изолацији. Таква особа није у
стању да ради и не треба ни због других да одлази на радно место

Институт за јавно здравље Нови Сад .
НОВИ САД 021/4897-800, 480-7721, 480-7722 064/8028894

УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА КОРОНА ВИРУС - КОВИД-19

ЗАШТИТИТЕ СЕ
Корона вируси (КоВ) су велика породица вируса који изазивају болести у распону
од благе прехладе до тежих респираторних болести, попут познатог блискоисточног
респираторног синдрома (МЕРС-КоВ) и тешког акутног респираторног синдрома
(САРС-КоВ). Поред ових познатих корона вируса, тренутно се појавио нови корона
вирус (2019-нКоВ) који је добио назив КОВИД-19. То је сој који раније није
идентификован код људи.
ЗНАЦИ, СИМПТОМИ ИНФЕКЦИЈЕ КОРОНА ВИРУСОМ
Респираторни симптоми попут:
главобоље, цурења из носа,
високе температуре преко (38ºЦ), грознице,
јаког кашља, упаљеног грла и
отежаног дисања.
У тежим случајевима инфекције, може доћи до:
упале плућа,
јаког акутног респираторног синдрома.
А у појединим случајевима долази до:
отказивања бубрега и
смрти.
КАКО СЕ ШИРИ КОРОНА ВИРУС

Када неко ко има КОРОНА ВИРУС кашље или издише, ослобађа капљице заражене
течности. Већина ових капљица пада на оближње површине и предмете - попут
столова или телефона. Људи би могли добити КОРОНА ВИРУС додиривањем
загађених површина или предмета - а затим додиривањем очију, носа или уста. Ако
стоје на удаљености од једног метра од особе са КОРОНА ВИРУСОМ, могу је
добити удисањем капљица које оболели искија или искашље. Другим речима,
КОРОНА ВИРУС се шири на сличан начин као и грип. Већина особа заражених
КОРОНА ВИРУСОМ има благе симптоме и опоравља се.

Прилог 3. Записник о оспособљавању запослених из области заштите од вирусом
САРС-КоВ-2
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Прилог 4. ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РАДНИХ И ПОМОЋНИХ
ПРОСТОРИЈА од вирусом САРС-КоВ-2
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Петроварадин,11.05.2020.
Директор, Ружица Павловић

ДАТУМ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ

ПОТПИС РАДНИКА

ПОСЛОДАВЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ДОНЕСУ

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ САРС-КоВ-2
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара, казниће се послодавац са својством
правног лица ако:
1. Не изради План превентивних мера и активности за спречавање појаве и ширења
заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 (члан 4)
2. ако не обезбеди и не спроводи превентивне мере безбедности и здравља на раду
утврђене овом уредбом ( чл.6 И 12 )
3. ако одмах, од појаве сиптома болести код запосленог или присутног лица (госта,
клијента, странке, купца) не пријави надлежној здравственој установи опасну појаву
која може да доведе до ширења вируса и да проузрокује код људи озбиљну
инфекцију и болест (члан 11 став2)

Новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из ставе 1
овог члана послодавца који је предузетник

Новчаном казном од 30.000 од 50.000 казниће се за прекшај из ставе 1 овог члана
директор односно друго одговорно лице код послодавца.

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекшај лице за безбедност и
здравље на раду ако не обавља послове одређене уредбом (члан8)

Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекршај запослени
1.ако ненаменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду
и са њима пажљиво не рукује (члан 9 став 1 тачка 1)
2. ако не држи минимално растојање од 2 метра у односу на друго лице
3. ако не обавести послодавца уколико посумља на сиптоме заразне болести
КОВИД-19 изазвана вирусом САРС-КоВ-2 код себе ,код других запослених или
чланова своје породице.

