
ПРЕПОРУКЕ ЗА БОРАВАК 

У ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИМА  

 

 

1. Забрањено је истовремено окупља-

ње више од 10 лица. 

2. У затвореном простору у коме се 

налази више особа, боравите што је краће 

могуће. 

3. За време боравка на јавним местима у 

затвореном простору између окупљених лица 

мора постојати растојање од најмање 1,5 

метар, односно на свака 4 m
2 

може бити 

присутно једно лице, са истакнутим јасним 

обавештењем о одржавању физичке дис-

танце. 

4. На уласку у затворени простор поставити дезобаријеру (отирач натопљен дезин-

фекционим средством на бази хлора у складу са упутством произвођача). 

5. У затвореним просторима мора бити доступан диспензер, пожељно бескон-

тактни, са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола и јасно 

истакнуто обавештење о обавези дезинфекције руку. 

6. Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови 

старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитне маске. 

7. Обавезно је ношење маски уколико боравите у затвореном простору са више 

особа, и то тако да маска покрива нос, уста и браду. 

8. Редовно проветравати просторије природним путем (отварањем прозора), када 

год је то могуће. Централизоване вентилационе системе или клима уређаје 

користити у таквом режиму рада да се ваздух измењује само свежим спољним 

ваздухом, без рециркулације ваздуха.За рад система за вештачку вентилацију 

морају се консултовати компаније/сервиси за њихову уградњу и одржавање. 

Замена филтера и/или уградња посебних филтера на уређајима вештачке 

вентилације, одређивање учесталости замене филтера и сагледавање потреба за 

уградњу посебних, обавља се у консултацији и уз сагласност компанија које су 

одговорне за њихову уградњу и одржавање. 

9. Ако се затворени простор користи за одржавање састанака, после састанка 

обезбедити довољно дугу паузу током које се простор може очистити и 

дезинфиковати средством на бази хлора у складу са упутством произвођача или 

средством на бази 70% алкохола, а потом и проветрити најмање пола сата након 

чишћења. Површине које се често додирују рукама пребрисати дезинфекционим 

средством на бази 70% алкохола (радне столове, тастатуре компјутера, 

компјутерски миш, телефон). 



10. Воду и сокове током састанка служити у оригиналној амбалажи. Избегавати 

служење хране.  

11. Препорука је да кафетерије и слични простори где се продају и служе вода, 

сокови или храна, а који се налазе у склопу затворених простора, не раде до 

даљњег како би се и смањило окупљање већег броја особа на једном месту и 

скратило време боравка у затвореним просторима. 

12. Пре напуштања затвореног простора треба дезинфиковати руке, уклонити и 

одложити маску на обележеним местима за хигијенско одлагање употребљених 

маски и поново дезинфиковати руке. Отпад одлагати у кесе у канти са педалом 

за ножно отварање или у кесе у отвореним кантама како би се избегло 

додиривање поклопца канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и 

даље третирати у складу са процедуром за управљање отпадом, уз прописане 

мере заштите. 

 

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промене 

епидемиолошке ситуације. 


