
 
 
 
 

Превентивне мере у објектима за одмор, рекреацију и едукацију запослених у 
ЕМС АД Београд 

 
Приликом боравка у објектима за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД 
Београд (у даљем тексту: објекти за одмор), корисници су дужни да се придржавају 
прописаних превентивних мера: 
 

1. Опште превентивне мере: 
- Приликом уласка и боравка у објектима за одмор обавезно је ношење заштитних 

маски и то на начин да маска покрива нос, уста и браду; 
- Корисници објеката за одмор немају обавезу ношења заштитних маски током 

боравка у својим собама и током боравка са особама са којима су дошли у објекат 
за одмор; 

- Приликом уласка у објекте за одмор обавезна је дезинфекција руку користећи 
постављене дозере са течношћу за дезинфекцију, као и дезинфекција обуће (на 
локацијама где је то омогућено); 

- Приликом доласка у објекте за одмор, домаћин објекта врши бесконтактно мерење 
температуре и неће дозволити улазак у објекте за одмор лицима која имају 
повишену телесну температуру (изнад 37⁰C); 

- Корисници објеката за одмор требају да избегавају руковање и срдачно 
поздрављање, односно обезбеде међусобно растојање од минимум 2m. 
 

2. Превентивне мере одржавања личне хигијене: 
- Руке треба прати што чешће у трајању од минимум 20 секунди у складу са 

Упутством за правилно прање руку које је постављено у тоалетима/купатилима; 
- У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке; 
- Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим чистим рукама или чистом 

марамицом; 
- Редовно проветравати собе у којима се борави и дезинфиковати све контактне 

површине са посебним нагласком на кваке на вратима, прекидаче за светло, ручке 
фиока и ормана; 

- Забрањено је коришћење заједничких шоља, чаша и есцајга; 
- Избегавати остављање папирних марамица на столовима и другим површинама; 
- Препорука је да се користе лични пешкири које доносе корисници објекта за одмор. 

 

3. Остале превентивне мере: 
- Посета и боравак у објектима за одмор није дозвољена особама са симптомима који 

указују на COVID-19 (повишена температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано 
дисање, губитак чула укуса и мириса); 

- Домаћин објекта за одмор у обавези је да све време боравка у објекту носи 
заштитну масу и то на начин да маска покрива нос, уста и браду; 

- Заједничке просторије у објектима за одмор не смеју се користити и исте ће бити 
закључане, односно забрањене за употребу; 

- На улазним вратима објеката за одмор видно истакнути „Превентивне мере у 
објектима за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд“, општа 
правила понашања у циљу спречавања појаве и ширења заразне болести и 
обавезно ношење заштитних маски; 

- Редовно проветравати просторије објекта за одмор природним путем, кад год је то 
могуће; 

- Клима уређаје користити у таквом режиму рада да се ваздух измењује само свежим 
спољњим ваздухом, без рециркулације ваздуха; 

- У смештајним јединицама (собама) чишћење обављати у складу са постојећим 
процедурама. Све површине које се често додирују (ормарићи, столови, столице, 
кваке, прекидачи итд.), а посебно купатила, морају се детаљно очистити након 
смене корисника; 

- Прљаву постељину паковати у посебне кесе и посебно водити рачуна да се не меша 
са чистом постељином/пешкирима; 

- Приликом доласка или одласка корисника у групама, организовати да се групе не 
сусрећу и да између две групе остане довољно времена за чишћење простора. 


