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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), Управни одбор Предшколске установе „Лане“ 

Кучево, на својој 37. седници одржаној дана 14.05.2020., доноси: 

 

План примене мера за спречавање ширења заразне 

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

објектима Предшколске установе „Лане“ Кучево 
 

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, 

Установе које се баве дневном бригом деце и предшколским васпитањем (у 

даљем текст: План мера) и важиће  док траје  опасност од заразне болести 

COVID-19. 

План мера се утврђује за објекте  СУНЦЕ у ул. Браће Ивковића бр.2 у 

Кучеву,,МАСЛАЧАК у ул. Жике Поповића бр.68 у Кучеву и објекат ЦВРЧАК у 

Раброву, Светог Саве 30  

 

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)  

– 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). 

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, што се мора пратити 

путем надлежних инспекција (просветне, санитарна,  и др.)  
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Организација и спровођење рада вртића мора бити таква да се на минимум сведе 

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

деце и родитеља деце.  

Запослени у вртићима  морају да се придржавају  кључних мера превенције :  

-  социјалног и физичког  дистанцирања,  

 - ношења личне заштитне опреме и  

- појачане дезинфекција. 

 

Пре организованог доласка деце са родитељима у објекте предшколске установе, 

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 у објекат, 

као и прање руку деце при пријему у установу. 

5.    Пријем деце обављати у складу са важећом процедуром поновног доласка 

детета након дужег одсуства уз потврду надлежног педијатра. 

6.    Приликом доласка/одласка деце 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 прихвата деце 

испред објекта (на улазу), у унапред договореним интервалима. Родитељи 

деце треба да носе маску при доласку. 

7.    Едуковати родитеље о важности остајања код куће деце 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 

стања деце и придржавања поступка у складу са препорукама везаним за 

превенцију појаве болести Ковид-19 (укључујући поштовање социјалне 

дистанце и коришћења личне заштитне опреме). Запослене код којих су се 

испољили симптоми болести, одмах удаљити са радног места. 

9.   Спроводити строгу тријажу деце при пријему у објекат. Особа која обавља 

тријажу треба да пре прегледа и након сваког прегледа уколико је имала 

контакт са дететом опере руке топлом водом и сапуном, као и да користи 

личну заштитну опрему – маску, рукавице, визир, радну униформу. 

Размотрити могућност увођења мерења телесне температуре бесконтактним 

топломером при доласку детета – обрисати га након сваког мерења 

алкохолном марамицом или дезифицијенсом. При свакој сумњи на постојање 

респираторне болести, дете не примати у колектив. 
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10.   Појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће 

дезинфекције простора, површина и предмета, укључујући играчке, површине 

и предмете који се често додирују (прекидачи за светло, кључеви, ручке 

ормарића, судопера, столови, столице, објекти за играње у дворишту и сл.). 

11.   Обезбедити да деца за столовима седе на удаљености од 2 метра. 

12. Не мешати групе и васпитаче, у складу са препоруком социјалног 

дистанцирања. Боравак деце организовати тако да се међусобни контакт 

различитих васпитних група деце (смештених у одвојеним просторијама) 

максимално избегне, у складу са могућностима: одвојено време за игру уз 

организовање игара у истим мањим групама – боравак на отвореном, примене 

хигијенских мера пре оброка, током служења оброка и сл. 

13.  Не дозволити да деца међу собом деле храну. 

14.  Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати, посебно 

мекане играчке. Не мешати играчке између васпитних група и деце пре него 

што се оперу и дезинфикују. Успоставити јасну процедуру за прање, 

дезинфекцију и одлагање чистих и „прљавих“ – коришћених играчака како би 

се спречило њихово укрштање. Прање и чишћење играчака обављати ван 

домашаја деце. 

15.   Посебну пажњу треба обратити на потребу појачаних хигијенских мера у 

случају прања, умивања, храњења, држања у наручју деце. 

16.  Увести чешће прање руку деце, а обавезно након кијања, кашљања, 

плача, пре и после конзумирања хране. У случају пружања помоћи при прању 

руку детету, особље мора након тога опрати своје руке. 

17.   Увести обавезан надзор при прању руку деце. 

18.  Током мењања пелена у млађим групама, строго поштовати процедуру 

одржавања хигијене руку пре и након замене и одлагања пелена. Након 

замене пелена, обавити и прање руку детета, као и прања и дезинфекцију 

површина и завршног прања руку након спроведене процедуре. 

19.    Користити средства за прање која се рутински користе. 

20.   При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној 

примени у складу са упутством произвођача, везаном за намену, 

концентрацију, начин примене и неопходно контактно време. 

21.   Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију морају се држати ван 

домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како 

би се избегло удисање евентуалних испарења. 

22.  Редовно, у складу са временских приликама, природним путем – 

отварањем прозора, проветравати просторије, посебно просторије за боравак 

деце. Не користити вештачку вентилацију. 
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23.   Дневни одмор – спавање организовати тако да се деца на креветима 

позиционирају по принципу „ноге – глава“ уз препоручену раздаљину од 2 

метра. Обезбедити појединачне кревете и постељину за свако дете и строго 

водити рачуна да се не мешају. 

24.     Особе које раде на припреми и дистрибуцији хране морају носити маске 

и рукавице и спроводити мере појачане личне хигијене, посебно учесталог 

прања руку и мере појачане опште хигијене. 

25.   Иако је, према СЗО, ризик за трансмисију вируса путем хране, као и 

амбалаже – паковања врло низак, приликом припреме хране потребно је 

строго се придржавати принципа добре хигијенске праксе у припреми и 

манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за све 

болести преносиве храном, посебно значајне у условима организоване 

колективне исхране. 

26.     Спроводити појачане едукативне активности са децом, са циљем лакшег 

разумевања и усвајања нових правила поступања о важности: а) честог и 

правилног прања руку (минимум 20 секунди – нпр. уз неку песмицу), б) 

кашљања и кијања у подлактицу, в) социјалног дистанцирања које треба 

осмислити кроз игру деце – разместити их да седе на удаљености једни од 

других – нпр. да вежбају да рашире руке и „машу крилима“ тако да се не 

додирују, г) избегавање додиривања лица. 

27. На видним местима поставити едукативне постере са препорукама о 

превентивним активностима. 

28. Контролисати разлоге одсуства деце, контактирати родитеље, а по 

потреби и педијатра надлежног Дома здравља. 

29.  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. 

30. Уколико постоји организовани превоз деце (кућа – предшколска 

установа), мере социјалног дистанцирања и појачане дезинфекције се морају 

поштовати и током превоза. У том смислу потребно је да возач носи маску 

која прекрива нос и уста, рукавице, да размак између деце буде минимално 2 

метра (нпр. у сваком другом реду седи по једно дете – у случају недостатка 

возила, превоз обављати у интервалима) и интензивирати мере личне 

хигијене возача и дезинфекцију унутрашњости возила (рукодржачи, седишта 

итд.). 

31. Учесталију дезинфекцију примењивати и код наменских возила за 

транспорт хране. 

32.    У случају појаве симптома или сумње на постојање Ковид-19 инфекције, 

потребно је обезбедити просторију за изолацију у случају појаве симптома 

болести детета током боравка у објекту. 
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33. Код сваке промене здравственог стања, дете изоловати у собу за 

изолацију, одмах обавестити родитеље/старатеље и, у најкраћем року, дете 

упутити лекару. Уколико се врши мерење телесне температуре обичним 

топломером (препоручено само код деце код које се сумња на повишену 

температуру), обавезна је дезинфекција топломера након мерења, као и 

хигијена руку. 

34.      Проверити здравствено стање остале деце која бораве у колективу и 

сваки сумњив случај изоловати. 

35.   У случају потврде Ковид-19 инфекције, простор у коме је особа боравила 

не користити. Отворити спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. 

Пре чишћења простора сачекати бар 24 сата. Детаљно опрати и 

дезинфиковати простор, површине, прибор, опрему и др. наменским 

дезинфекционим средствима у складу са упутством произвођача, уз обавезно 

коришћење личне заштитне опреме. 

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 кориснике. 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 

процеса (маске, радне униформе и заштитне  рукавице). 

 Запослени који директно комуницирају са родитељима могу да користе и визир.  

  

4. Родитељи  деце при доласку у вртић-објекат морају имати 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 

– Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком, а 
нарочито телефонску слушалицу 
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– 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…).  

 

  

16. 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.  

  

17. Радни простор редовно проветравати, у складу са временским приликама, 

природним путем (отварањем прозора). Не користити вештачку вентилацију 

затвореног централизованог типа. 
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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 

гостима или корисницима услуга 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, поступцимау 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 

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, према потреби 

рукавице, а у случајевима у којима није могуће избећи близак контакт, мање од 2 

м и визир)  
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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.  

 

 

ПОСЛОДАВАЦ 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. Организује чешће краће паузе за одмор запослених за време рада, обзиром на 

обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера 

превенције, што додатно замара и оптерећује запослене.  

 

6. Доследно спроводи одредбе Закона о заштити становништва од заразних 

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

здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под 

санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 

којима подлежу одређене категорије становништва ("Сл. гласник РС", бр. 3/2017)- 

санитарни прегледи. 

Доследно спроводи одредбе Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 

41/2009 и 17/2019), као и процедуре и упутства  ДХП,ДПП и ХАЦЦП система. 

 

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

предметним планом,  

-        Да  ће упознате све запослене са овим планом  
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-       О извршеном упознавању сачиниће писани доказ који који ће сваки 

запослени  потписати а чуваће се у датом објекту. 

 

Закључак: 

 

Овај План мера  донет је 14.05.2020. год. и ступа на снагу одмах и примењиваће 

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

                                                         

 

                                                     

                                                        Предшколска установа „Лане“ Кучево 

                                                                 Председник Управног одбора 

                                                                           Раденко Јовичић с.р. 
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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И КОРИСНИКЕ УСЛУГА  

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

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ''ЛАНЕ'' 

 

Превентивне мере приликом уласка у објекат: 
 

 Сви запослени и корисници услуга (деца и родитељи) пре 

уласка у објекат дужни су да дезинфикују обућу на 

дезобаријери која је натопљена дезинфекционим средством 

(раствор натријум хипохлорида). 

 

 На улазу у објекат запослени и корисници су дужни да изврше 

дезинфекцију руку . 

 

 При уласку у објекат обавезно је коришћење заштитних 

рукавица за запослене и кориснике услуга. 

 

 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 дуже задржавање у објекату сем колико траје 

време услуге. 
 

      в.д. директора: Биљана Кецман с.р. 
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ИЗЈАВА 

 

 

 
Да сам дана 14.05.2020.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 Кучеву 14.05.2020. године 

              


