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Прописане мере заштите и организација рада на Физичком
факултету након ванредног стања
Заштитне мере и процедуре које смо донели у овом упутству су резултат препорука које смо
добили од Министарства и ректората, а које је намењујући га Универзитету саставио Завод за
јавно здравље. Нажалост, и поред најаве и обећања нисмо добили нови усаглашени сет мера
Батута и Медицинског факултета до данас те су садашње мере усклађене са последњим
препорукама.
Сви запослени дужни су да од понедељка 18. Маја 2020. године, за све време трајања епидемије
користе заштитна средства:
- заштитна маску (једнократне, вешекратне)
- заштитне рукавице
- средство за дезинфекцију руку
Сва заштитна средства запослени ће добити приликом доласка на Факултет и дужни су да их
употребљавају током рада и боравка на Факултету.
Запослени на Факултету и студенти морају да носе маске, тако да маска прекрива уста, нос и
браду, уз редовно спровођење мера личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у
трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције руку средством на бази 70% алкохола. Не треба
додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.
Редовно ће се чистити простор објекта укључујући прање и дезинфиковање подова, зидова, врата,
столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина и других површина које
користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће употребом средстава на
бази 70% алкохола.
Просторије треба редовно проветравати уз омогућавање континуираног протока ваздуха. Не треба
користити вештачку вентилацију.
Запослени би требало да проверавају да ли имају неки од симптома који могу указивати на COVID19 (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано
дисање, губитак чула укуса и мириса), а посебно пре доласка на посао. У случају појаве симптома
који указују на COVID-19 запослени треба да се јави надређеном и не долази на посао, те да се
јави свом изабраном лекару у дому здравља.
Заштита студената
Студенте треба организовати у мање групе током извођења вежби односно испита, а величину
групе одредити на основу броја места у амфитеатрима, учионицама, вежбаонама и др, тако да

удаљеност између студената буде најмање два метра. Не препоручује се задржавање студената у
већим групама по ходницима, у дворишту или другим местима.
Распоред вежби односно испита организовати тако да између термина буде довољно дуга пауза
како се две групе студената не би сусретале и како би се оставило времена за чишћење,
дезинфекцију и проветравање простора у којима су студенти боравили. Препоручује се да се
почетак термина сачека у амфитеатрима или вежбаонама.
Одржавање испита организовати тако да се термини испита не преклапају и да чекање студената
испред просторије где се испит одржава буде што краће уз одржавање препоручене удаљености
између студената од најмање два метра. Студенти би требало да на Факултет дођу са заштитном
опремом, а уколико је из неког разлога не поседују Факултет ће је обезбедити на улазу у
просторију.
Уколико факултет добије нове препоруке, ово упутство ће бити измењено, усклађено и објављено
у најкраћем могућем року.
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