На основу чл. 3. ст. 1. Правилникa о превентивним мерама за безбедан и здрав рад
за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 94/2020)
и чл. 13. ст. 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05,
91/15 и 113/17), декан ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ,
Булевар Краља Александра бр. 67, Београд, ПИБ: 101729152, (у даљем тексту:
Послодавац) врши допуну Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини,
доношењем овог Плана примене мера.
План примене мера чини саставни део Акта о процени ризика на радном месту и у
радној околини.
План примене мера за спречавање појаве и ширења заразне болести код Послодавца
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, Булевар Краља Александра бр. 67,
Београд, ослања се на следећа документа:
• Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и
113/17);
• Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС”, бр. 15/16);
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и
ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 94/2020)
• Одлуке о покретању поступка израде допуне Акта о процени ризика на радном
месту и у радној околини

1. Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије
заразних болести
Послодавац је дужан да на сваком радном месту и у радној околини обезбеди примену
превентивних мера, а нарочито следећих:
 Обезбедити писана упутства и инструкције са информацијама о симптомима
заразне болести (Прилог 1)
 Појачана дезинфекција радног простора-извршити проверу свих радних места
да ли су чиста и хигијенска, све радне површине се морају редовно чистити и
дезинфиковати и природно луфтирати
 Испред улазних врата поставити дезинфекциону баријеру за обућу
 При уласку у објекат дезинфиковати руке, обавезно коришћење маски
 Ограничити број присутних већем броју лица од дозвољеног, тренутно
важећим актом Владе Републике Србије;
 Вршити редовну дезинфекцију квака улазних и свих других врата као и свих
рукохвата
 Редовно одржавање хигијене подова-топли водени раствори на бази хлора
 Редовно и темељно прање руку најмање 20 секунди
 Поставити средства за дезинфекцију руку на видно истакнута места, водити
рачуна да се ти дозатори редовно допуњавају дезинфекционим средством
 Обезбеђивати доступност медицинских маски свим запосленим
 Канте за одлагање отпада морају бити обложене кесом и затворене поклопцем
 Коришћење гелова за дезинфекцију на бази алкохола за “суво” прање руку
 Обуставити свако организовање испитивања услова радне околине, опреме за рад и
електроинсталација у просторијама, док трају тренутно важећи акти Владе Републике
Србије;

 Апарати уз помоћ којих се припремају одговарајући топли напици, уколико их има,
морају бити редовно чишћени и дезинфиковани одговарајућим средством за
дезинфекцију (70% раствор етанола, друго дезинфекционо средство на бази етанола дезинфекциони гел или дезинфекционо средство на бази 1% раствора кватенарних
амонијум соли – асепсол);
 Са обзиром на то да је у питању припрема пића које конзумирају корисници услуга,
водити рачуна да се апарати за припрему топлих напитака након адекватне
дезинфекције добро исперу топлом водом да не би дезинфекционо средство дошло у
додир са предметном текућином која се служи и да не би дошло до потенцијалног
тровања корисника услуга приликом пружања услуге.
 Ограничити групне пословне састанке, за састанке користити веће просторије како би
се између учесника омогућила социјална дистанца од 2м или 4м2 по особи

2. Мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразних
болести
 Инструкције за поступање у случају контакта са зараженом особом и појаве симптома
заразе (Прилог 2)
 Одмах удаљити са радног места запослене код којих су се испољили симптоми
болести - повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне или
цревне болести.
 Простор у коме је боравила таква особа проветрити, детаљно дезинфиковати све
површине, предмете, прибор и опрему наменским дезинфекционим средствима у
складу са упутством произвођача, уз обавезно коришћење личне заштитне опреме.
 Запослене који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од 2 м
растојања) са особом код које је потврђена СО\/10-19 инфекција се сматрају
изложеним и даљи поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених
институција
 Уколико неко од запослених има симптоме респираторне инфекције, тај запослени
треба да се јави у COVID амбуланту при дому здравља где има отворен картон ради
прегледа и тестирања на присуство вируса SARS-CoV-2. Уколико запослени има
позитиван PCR тест на присуство вируса, остаје у кућној изолацији и поступа у
складу са налогом лекара (најчешће се кућна изолација одређује уколико лице нема
симптоме или има блаже симптоме). У случају погоршања здравственог стања,
односно уколико постоје израженији симптоми, запослени треба да поступа у складу
са упутствима лекара, односно упућује се у надлежну здравствену установу
(болницу).
 Контакти инфицираног на послу се, сходно протоколу, не тестирају. Под контактима
се подразумевају колеге/колегинице које седе у истој канцеларији или са којима је
инфицирано лице било у контакту дуже од 15 минута, на раздаљини мањој од једног
метра и без ношења маске. Контакти инфицираног лица на послу одлазе у кућну
изолацију у трајању од 7 дана и не треба да отварају боловање.

 Сваки запослени (без обзира на основ радног ангажовања) је дужан да се - уколико у
току радног времена осети било какве симптоме респираторне инфекције (кашаљ,
малаксалост, субјективни осећај повишене телесне температуре) - без одлагања јави
непосредном руководиоцу, а затим јави у надлежну COVID амбуланту, где ће бити
тестиран на присуство вируса. До добијања резултата теста запослени се не враћа на
посао.
 Уколико запослени добије симптоме ван радног времена, дужан је да о томе обавести
непосредног руководиоца, остане код куће и јави се у надлежну COVID амбуланту.
 Запослени чији је тест на присуство вируса SARS-CoV-2 позитиван, а нема симптоме,
остаје у кућној изолацији 14 дана и поступа у складу са налозима лекара.
 Запослени је дужан да обавести непосредног руководиоца и уколико је неко од
чланова њеног/његовог породичног домаћинства позитиван на вирус, те је и у том
случају дужан да остане код куће и прати своју здравствену ситуацију.
 Скрећемо пажњу и да непријављивање заразне болести представлља кривично дело,
те да су запослени дужни да својим примером дају на значају примене мера
превенције, као што је обавезно ношење маски у јавном превозу, ношење маски у
продавницама, тржним центрима и др, избегавање окупљања на затвореном, редовно
прање руку топлом водом и сапуном, физичка дистанца од минумум 1,5 метра,
избегавање физичких контакта као што су руковање, грљење и сл.

3. Обавезе запосленог:
Запослени је обавезан да:
 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 да 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;
 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;

