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I УВОД 

 
Шта је болест изазвана новим корона вирусом (COVID-19)? 

 
COVID-19 је респираторна заразна болест изазвана новим корона вирусом (SARS - 
CoV2). Овај нови вирус и болест били су непознати до децембра 2019. године када 
је избила епидемија у граду Вухан, Кина. Коронавируси су велика породица вируса 
који могу изазвати болест код животиња или људи. Код људи је познато да 
коронавируси доводе до респираторних инфекција, и то од обичне прехладе до 
тежих болести и смрти. 

 

Како се шири COVID-19? 

 
COVID-19 се шири директним контактом са респираторним капљицама заражене 
особе (настале кашљем и кијањем) и додиривањем површина које су 
контаминиране вирусом, а потом додиривањем лица (нпр. очи, нос, уста). Ризик 
од инфекције COVID-19 вирусом је већи код особа које су у блиском контакту  са  
зараженима,  нпр.  чланови  домаћинства. Вирус може преживети на површини 
неколико сати до неколико дана иако га једноставна дезинфекциона средства 
уништавају. 

 

Који су симптоми COVID-19? 

 
Пацијенти са COVID-19 могу имати благе до озбиљих форми респираторних 
болести са симптомима: повишена температура (изнад 38°C), кашаљ и отежано 
дисање. У тежим случајевима (око 20%) може се развити упала плућа, а ређе 
болест може бити смртоносна. Ови симптоми су слични симптомима грипа или 
прехладе који су много чешћи од COVID-19 и то је разлог зашто је тестирање 
неопходно за потврду овог оболења. 

 

Ко је највише у ризику? 

 
Старије особе (преко 65 година) и особе са хроничним болестима (дијабетес, 
болести срца, аутоимуне болести, малигне болести и др.) имају већи ризик од 
развоја тешких форми COVID-19. За сада има мало случајева COVID-19 
пријављених међу децом. 

 



Како се лечи COVID-19? 

 
У овом тренутку не постоји лек за ову болест нити вакцина, а испитивања су у 
току. Међутим, многи симптоми се могу лечити. 

 

Како се спречава ширење COVID-19? 

 
Као и код других респираторних инфекција најважније превентивне мере су 
следеће: 

 

• Кућна изолација оболелих; 
• Прекривање уста и носа марамицом или савијеним лактом приликом 

кашљања или кијања; 
• Избегавање додиривање лица (очи, носа и уста) 
• Често прање руку сапуном и топлом водом; 
• Чишћење и дезинфекција површина и предмета које се најчешће додирују 

 

 

II ОПШТЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ 
ИЗАЗВАНЕ КОРОНА ВИРУСОМ 

 
Ради спречавања појаве болести COVID-19 у јавним предузећима неопходне су 
мере предострожности за спречавање потенцијалног ширења вируса. Такође је 
неопходно прилагодити свакодневно функционисање предузећа новонасталим 
условима због појаве ове болести. То подразумева: 

 
Смањење преноса вируса међу запосленима, одржавање пословања и 
минимизирање негативних ефеката на друге субјекте у пословању 

 
Опште мере за спречавање настанка и ширења инфекције су: 

 

• Сви запослени са симптомима респираторне инфекције као што су: сув кашаљ, 
повишена температура, отежано дисање морају остати код куће и лечити се у 
складу са препорукама лекара; 

• Сви запослени дужни су да примењују мере за хигијену руку (чешће прање руку 
топлом водом и сапуном у трајању од 20 секунди, као и дезинфекција руку 
средствима на бази алкохола (најмањи садржај алкохола 60%); 

• Обавезно је ношење заститних маски и рукавица на ризичним радним 
местима; Запосленима треба обезбедити довољну количину сапуна и 
средства за дезинфекцију руку; 

• Потребно је проветравати радне просторије више пута у току дана, а уколико је 
могуће држати прозоре стално отвореним; 

• При кашљању и кијању окренути лице од других особа, прекрити уста и нос 
папирнатом марамицом коју после употребе бацити у корпу за отпатке или 
лактом и опрати руке; Избегавати додиривање лица, уста, носа и очију рукама; 

• Не делити посуђе и прибор за јело са другим особама; 
• Избегавати руковање, грљење и љубљење при сусрету и одржавати размак од 



најмање једног метра приликом разговора; 
• Избегавати веће групе људи, посете на рандом месту и непотребна окупљања у 

установи; 
• Најмање два пута дневно очистити дезинфекционим средствим радне 

површине, мобилне и фиксне телефоне, рачунаре, тастауре, као и друге 
апарате које користи већи број особа; Прилагодити комуникацију међу 
запосленима и дати предност телефонским разговорима, порукама, мејловима 
и видео позивима; 

• Комуникацију и задржавање у истом простору прилагодити новим условима 
(препоручује се одржавање раздаљине од саговорника од једног метра и да се 
у мањим просторијама не окупља више од три особе); 

• Смањити коришћење лифтова на послу; 
• Размотрити могућност обављања послова од куће; 
• Одлагање пословних путовања у земљама где је доказано интензивно ширење 

новог корона вируса; 
• Ограничити долазак посетиоца само на најнужније и кад год је могуће састанке 

одржавати виртуелним путем; 
• Редуковати колективни превоз до посла. 
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Јавни превоз општине Књажевац 

 

• Возач аутобуса и кондуктер морају да носе заштитну маску и 
рукавице за једнократну употребу све време док су у аутобусу; 

• Предлаже се да кондуктер дозволи улаз путницима само на једна 
врата (најближа возачу) и да их распореди где да седе; 

• На сваком седишту треба да седи само по један путник а размак 
између два путника мора да буде најмање један метар; 

• Предлаже се излаз само на једна врата (врата најдаље од возача); 
• Када стигну на последњу станицу возач и кондуктер морају да 

изврше проветравање аутобуса, оперу и дезинфикују под аутобуса и 
дезинфикују све рукохвате. После завршеног чишњења потребно је 
да промене рукавице и ставе нове; 

• После сваке завршене вожње од почетне до крајње станице 
обавезно је очистити и проветрити аутобус; 

• Дезинфиковати просторије у којима је кретање највеће. 

 

 

Градска пијаца 
 

• Сви продавци који имају продајна места у затвореним просторијама 
на пијацама, као и запослени на ризичним радним местима морају 
да носе заштитне маске и рукавице за једнократну употребу; 

• Запосленима је потребно обезбедити на радном месту доступност 
воде и сапуна и средстава за дезинфекцију као и да се средства за 
дезинфекцију редовно занављају и одржавају на потребном нивоу; 

• Потребно је обезбедити да тезге продаваца буду удаљне најмање 
један метар једна од друге; 

• Потребно је обезбедити најмање једно место за прање и 
дезинфекцију руку продавцима и грађанима корисницима услуга 



(најбоље одмах после улаза у пијацу); Препорука је да се ограничи 
улаз и излаз на свим пијацама на једно место (посебно улаз и 
излаз), као и да кретање грађана буде у једном правцу; 

• Потребно је и додатно пооштрити мере уклањања комуналног 
отпада на пијацама; 

• Дезинфиковати просторије у којима је кретање највеће 

Општина Књажевац и Јавна предузећа 

Сви запослени: 

 

• На ризичним радним местима морају да носе заштитне маске и 
рукавице за једнократну употребу, а посебно запослени који имају 
контакт са корисницима услуга; 

• Који раде на терену морају да носе маске и заштитне рукавице за 
једнократну употребу, потребно је да сведу контакте са грађанима 
на најмањи могући минимум 

• Који долазе у контакт са корисницима услуга морају да носе маске и 
рукавице за једнократну употребу; 

• Потребно је обезбедити да у сваком тренутку на шалтеру буде 
само једна особа (остали грађани морају да сачекају испред улаза 
а не у истој просторији; 

• На сваких сат времена потребно је направити паузу и за то време 
извршити хигијену радних површина као и површина са којима 
корисници услуга долазе у контакт; 

• Задужени за одржавање хигијене морају да носе маске и рукавице за 
једнократну употребу на радном месту; 

• Дезинфиковати просторије у којима је кретање највеће 
 
 
 

Мере за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона 
вирусом ДОСТАВИТИ УПРАВНИЦИМА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ. 

 
 

НАПОМЕНА: ОВАЈ ДОКУМЕНТ ЈЕ ПРИПРЕМЉЕН У ТРЕНУЦИМА 
КОНСТАНТНОГ УЧЕЊА О НОВОМ ВИРУСУ И БОЛЕСТИ И СТОГА ЈЕ 
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