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На основу чл. 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 

 и чл. 13. ст. 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС” бр. 

101/2005, 91/2015 и 113/2017), Радмила Ракин Мартиновић, директорка МУЗИЧКЕ 

ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“  Нови Сад, Његошева 9  доноси: 

 

План примене мера за спречавање ширења заразне 

болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2,  на 

објектима школе које се баве основним образовањем 

општег типа 

Допуна Акта о процени ризика је донета  на основу  „Плана мера за спречавање 

ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, на објектима, 

школе које се баве основним образовањем општег типа (у даљем текст: План 

мера) и важиће  док траје  опасност од заразне болести COVID-19. 

План мера се утврђује за објекте  МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“  Нови 

Сад, Његошева 9  . 

Овај План мера чини саставни део Акта о процени ризика. 

Примена мера из овог Плана мера траје док траје  опасност од ширења заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.  

План мера донет је на основу: 

– Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС” бр. 101/2005, 

91/2015 и 113/2017); 

– Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС” 

бр. 15/16 и 68/20); 

– Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању биолошким штетностима(,,Службенигласник РС”, број 96/10)  

– Одлука о укидању ванредног стања („Сл. гласник РС” бр. 65/20 од 

06.05.2020). 

–  Инструкције у вези са поступањем предшколских установа поводом 

отварања објеката за пријем уписане деце за време трајања епидемије 

COVID-19  Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( број 

610-00-0317/2020 од 05.05.20202) и Министарства здравља(број 530-01-

45/2020 од 05.05.2020) 

– Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

(„Сл. гласник РС” бр. 66/20 од 07.05.2020). 

– Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( број 610-

00-00333/2020 од 14.05.20202) 

Како су наступиле посебне околности и ризик за безбедност и 

здравље запослених  због болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 донете су и ове посебне мере које су саставни део Акта 

о процени ризика.  

Отварање наведених објеката вршити у складу са епидемиолошком ситуацијом на 

територији Републике Србије, као и на  локалним нивоима, имајући у виду 

могућност спровођења наведених мера и других важећих прописа и препорука 

донетих од стране кризних штабова и стручних служби, као и ниво придржавања 

прописаних мера од стране запослених и корисника услуга (ученика и родитеља 
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ученика), што се мора пратити путем надлежних инспекција (просветне, 

санитарна,  и др.)  

  

Организација и спровођење рада школа мора бити таква да се на минимум сведе 

могућност преношења вируса SARS-COV-2 (корона вирус), између запослених, и 

ученик .  

Запослени у школама морају да се придржавају  кључних мера превенције :  

-  социјалног и физичког  дистанцирања,  

 - ношења личне заштитне опреме (заштитне маске и заштитне рукавице)  

- појачане дезинфекција. 

 

Пре организованог доласка ученика  у објекте школе ради 

I   Oрганизације посебних часова наставе (за ученике петог, шестог и 

седмог разреда) и  

II   Oорганизације активности за ученике осмог разреда,  

предузети следеће: 

1. Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, 

као и проветравање просторија. 

2.  Обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средства и прибора 

за чишћење и дезинфекцију. 

3.    На улазу у објекат поставити дезобаријере. 

4.   Увести обавезно прање или дезинфекцију руку приликом уласка ученика 

у објекат школе и успоставити процедуру контролисаног уласка како се не би 

стварала гужва и како би се обезбедила препоручена дистанца од 2 метра, у 

складу са могућностима, организовање испред објекта (на улазу), у унапред 

договореним интервалима.  

7.  Едуковати родитеље о важности остајања код куће ученика са симптомима 

болести – респираторне, цревне инфекције, повишена температура и сл. Или 

са сумњом на почетак болести (умор, губитак апетита и сл.) 

8.    Едуковати запослене о обавези праћења сопственог здравственог стања и 

и придржавања поступка у складу са препорукама везаним за превенцију 

појаве болести COVID-19 (укључујући поштовање социјалне дистанце и 

коришћења личне заштитне опреме). Запослене код којих су се испољили 

симптоми болести, одмах удаљити са радног места. 

9.  Појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће 

дезинфекције простора, површина и опреме (столице, столове, ђачке клупе, 

прекидачи за светло, кључеви, ручке ормарића, и сл.). 

10.   Обезбедити да ученици у клупама седе на удаљености од 2 метра. 

11.  Не дозволити да ученици међу собом деле прибор (лењир, троугао, 

шестар и слично 
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12.  При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној 

примени у складу са упутством произвођача, везаном за намену, 

концентрацију, начин примене и неопходно контактно време. 

13  Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију морају се држати на 

прописана места 

14  Редовно, у складу са временских приликама, природним путем – 

отварањем прозора, проветравати просторије. Не користити вештачку 

вентилацију. 

15. На видним местима поставити едукативне постере са препорукама о 

превентивним активностима. 

16.  Не спроводити организоване групне активности у објекту ( приредбе и сл. 

), као ни организоване посете местима где се очекује окупљање већег броја 

људи (биоскопи, позоришта и сл.), излете, екскурзије итд. 

1. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ОКВИРУ УПРАВЉАЊА И РАДА ОБЈЕКАТА: 

  

1. Направити план рада у погледу организације функционисања у условима 

примене неопходних мера заштите.  

  

2. Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме за запослене 

и дезинфекционих средстава за запослене и ученике. Средства за дезинфекцију 

која треба користити: алкохол 70%, асепсол 1%, средство за дезинфекцију на бази 

натриум хипохлорита 4,8 г на 100 г (састав: мање од 5%), избељивача на бази хлора, 

нејонских тензида, сапун. 

  

3. Обавезно ношење личне заштитне опреме свих запослених током радног 

времена (маске и заштитне  рукавице,наставно особље и канцеларијски радници а 

помоћно особље и заштитне мантиле). 

 Запослени који директно комуницирају са родитељима  могу да користе   и 

визир.  

  

4. Ученици при уласку у школу морају имати заштитне маске и заштитне 

рукавице 

  

5. Пре коришћења воде за пиће у објекту, отворити све славине и пустити да вода 

истиче средњим млазом све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима, 

односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби 

евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура. 

 

6. Пре почетка рада, потребно је спровести прање, чишћење и дезинфекцију 

простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.  

– Пре употребе рачунара дезинфикујте тастатуру, миш и подлогу за миш 70% 

алкохолом 

– Мобилни телефон је иначе медиј на ком се концентрише највећи број штетних 

микророрганизама. Обришите га са свих страна више пута у току дана 70% 

алкохолом 
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– Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком, а 

нарочито телефонску слушалицу 

– У току рада са папирном документацијом обавезна је употреба заштитних 

рукавица и заштитне маске  

– Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију исту 

одложи на радни сто/пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна 

да се увек одржава минимална дистанца између 2 лица од 2,0м  

 

7. На улазу у објекат поставити дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку за 

обавезну дезинфекцију при уласку у објекат (у складу са могућностима –

бесконтактни дозери).  

 

 8. Појачати хигијенске мере у целом објекту. Прање обављати средствима која се 

редовно користе уз чешћу примену мера дезинфекције простора, површина и 

предмета, посебно оних који се често додирују (кваке, пултови, ручке 

ормарића,судопере, столови, столице, прекидачи за светло, славине, кључеви и 

сл.). Повремено обавити и дезинфекцију приступних прилаза објекту. Средства за 

дезинфекцију која треба користити: алкохол 70%, асепсол 1%, средство за 

дезинфекцију на бази натриум хипохлорита 4,8 г на 100 г (састав: мање од 

5%),избељивача на бази хлора, нејонских тензида, сапун. У свакој смени у којој се 

организује рад мора се обезбедити да се чисти под и санитарни чвор. Подови се перу 

водом и раствором натријум хипохлорита (у кућној хемији Доместос, Варикина…).  

 

 9. ПОСЕБНУ ПАЖЊУ ОБРАТИТИ НА КОРИШЋЕЊЕ САНИТАРНИХ 

ПРОСТОРИЈА  

  

• На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној 

дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у 

санитарне просторије поставити дозер са дезинфекционим средством.  

  

• 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 средством за руке на бази 70% алкохола (опционо 

други препоручени дезинфицијенс) – у складу са могућностима препоручују су 

бесконтактни дозери;  

  

• Више пута у току дана (минимално на сваких 30 минута рада), спровести 

чишћење и дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са 

којима се долази у контакт. У свакој смени у којој се организује рад мора се 

обезбедити да се чисти под и санитарни чвор. Подови се перу водом и раствором 

натријум хипохлорита (у кућној хемији Доместос, Варикина…).  

 

  

10. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекту– 

употребљених маски, рукавица и др. отпада –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.  
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11. Радни простор редовно проветравати,у складу са временским приликама, 

природним путем (отварањем прозора).Не користити вештачку вентилацију 

затвореног централизованог типа. 

 

 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА ЗАПОСЛЕНИХ:  

  

1. Најважнија је хигијена руку, што подразумева чешће прање руку, сапуном 

и топлом водом, најмање 20 секунди а обавезно након коришћења тоалета, 

пре припреме, служења или конзумирања хране, након кашљања, кијања и 

коришћења марамица за нос, контакта са површинама које се често 

додирују, пре стављања и након скидања рукавица, након контакта са 

ученицима, родитељима ученика и др. Након прања, дезинфиковати руке 

(препоручују се дезинфицијенси на бази 70% алкохола, асепсол 1%). 

- Средства за дезинфекцију која треба користити: алкохол 70%, асепсол 1%, 

средство за дезинфекцију на бази натриум хипохлорита 4,8 г на 100 г (састав: 

мање од 5%),избељивача на бази хлора, нејонских тензида, сапун. 

  

2. Избегавати додиривање очију, уста и носа.  
3. Радну одећу коју сте носили, после скидања ставите у кесу и однесите на 

прање. 

4. Нокти морају бити чисти и уредно подрезани, а на рукама се не сме носити 

прстење ни други накит. 

5. Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке (лактом), врата гурните 

телом, ногом, светло палите лактом, надлактицом. 

6. Свако смањење контакта даје шансу да се смањи пренос инфекције 

 

 

  

ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ОБАВЕСТИ ЗАПОСЛЕНЕ О 

ПОТРЕБИ: 

 

Сви запослени морају бити редовно информисани и упознати са свим 

релевантним информацијама, поступцима и обавезама у вези заштите здравља и 

безбедности од заразне болести COVID-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/постера, 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 COVID-19.  

– Запослени су дужни да се без изузетака и импровизације придржавају мера 

које су наложене  

 

1. Праћења сопственог здравственог стања и пријављивања у случају појаве 

симптома респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз 
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обавезу телефонског јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и 

даљег поступања у складу са званичним препорукама.  

  

2. Коришћења личне заштитне опреме (маска, радна униформа,  рукавице, а у 

случајевима у којима није могуће избећи близак контакт, мање од 2 м и визир)  

  

3. Поштовања социјалне дистанце –удаљеност од 2м у складу са могућностима 

током свих процеса рада, али и током пауза.  

  

4. Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и 

дезинфекције руку.  

  

5. Спровођења мера појачане опште хигијене – чешће прање и дезинфекција 

простора, површина, опреме.  

  

6. Редовног проветравања простора.  

 

 

ДИРЕКТОР ИМА ОБАВЕЗУ ДА: 

  

1. Спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао (у 

складу са могућностима - путем бесконтактног мерења телесне температуре или 

праћењем појаве симптома болести).  

  

2. Одмах удаљи са радног места запослене код којих су се испољили симптоми 

болести- повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне 

или цревне болести.  

 

3. 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.  

  

4. Запослене који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од 2 м 

растојања) са особом код које је потврђена COVID-19 инфекција се сматрају 

изложеним и даљи поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених 

институција.  

  

5.  Доследно спроводи одредбе Закона о заштити становништва од заразних 

болести ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 68/20) 

 

Директор се обавезује: 
-      Да ће  поштовати и примењивати све мере које су прописане 

предметним планом,  

-        Да  ће упознате све запослене са овим планом  

-       О извршеном упознавању сачиниће писани доказ који ће сваки 

запослени  потписати а чуваће се у датом објекту. 
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Закључак 
 

Овај План мера  донет је 25.05.2020. год. и ступа на снагу одмах и примењиваће 

се све док траје опасност од заразне болести COVID-19. 

  

 

                                                                  

                                                              Радмила Ракин Мартиновић,  

 

                                                                                         директорка  

 

 

                                                                 ___________________________ 
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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И КОРИСНИКЕ УСЛУГА  

У ВЕЗИ  COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

      МУЗИЧКА ШКОЛА  „ИСИДОР БАЈИЋ“  

Превентивне мере приликом уласка у објекат: 
 

− Сви запослени и ученици пре уласка у објекат дужни су да 

дезинфикују обућу на отирачу који је натопљен у 

дезинфекционом средству (раствор натријум хипохлорида). 

 

− На улазу у објекат запослени и ученици су дужни да изврше 

дезинфекцију руку . 

 

− При уласку у објекат обавезно је коришћење заштитних 

рукавица и заштитних маски (запослени и ученици)  

−  

− Поштовања социјалне дистанце –удаљеност од 2м  при уласку у 

школу и боравка у њој свих ученика и запослених. 

 

− У санитарним просторијама обавезна дезинфекција руку пре и 

након коришћења. У санитарне просторије дозвољен улазак 

само по једној особи. Приликом уласка, особа мора имати 

маску. 

 

− Забрањено је ђацима дуже задржавање у објекту школе сем 

колико траје време одређено за организовану активност.  
 

                                                                  Радмила Ракин Мартиновић,  

 

                                                                                         директорка  

 

                                                                        ________________ 
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ИЗЈАВА 

 

 

 
Да сам дана 29.05.2020.године УПОЗНАТ  са: 

 

1.  Планом примене мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19, 

изазване вирусом SARS-CoV-2 на  свом радном месту и у радној околини,    

2. Да сам обавезан да се строго  придржавам и примењујем све мере које су 

прописане Планом мера 

3. У току рада поступам крајње опрезно и да ћу радити са пуном пажњом. 

4. Да ћу све мере и правила из безбедности и здравља на раду  строго 

примењивати у току рада и боравка нарадном месту и  у радној околини 

5. Да је коришћење заштитне маске и заштитних рукавица обавезно док траје 

опасности од ширења заразне болести изазване COVID-19, изазване 

вирусом SARS-CoV-2, 

                                                                               

                                                                              

                                                      Изјаву дао 

 

                                                                           _____________________________ 

 

 

 

У Новом Саду 29.05.2020. године 

 

              


	Закључак

