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Обавезе запосленог у спречавању ширења заразне болести -
НОСИТЕ МАСКЕ!

Поштоване колегинице и колеге,

С о�зиром на то да је примећено да поједини запослени не носе заштитне маске унутар просторија 
Електромреже Ср�ије АД, још једном напомињемо да сте У ОБАВЕЗИ ДА НОСИТЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ
(једнократне или памучне) У СВИМ ПРОСТОРИЈАМА ЕМС АД, као и у другим затвореним просторима.  Дакле, у 
канцеларијама у којима нисте сами, на ходницима, у лифту, приликом комуникације са колегама, приликом 
уласка и изласка из зграде, током кретања по згради, приликом одласка или повратка из ресторана (Војводе 
Степе) и сличним ситуацијама у којима се нађете током радног времена.
Запослени су у о�авези су да спроводе превентивне мере које је ЕМС АД раније прописао, и са којима сте 
упознати или се можете још једном информисати на нашем порталу
(h�p://portal.ems.local/new_intranet_site/upload/dokumenta/1594382116-Odluka%20OD%20-
%20preven�vne%20mere.pdf), како �и сачувао своје здравље, као и здравље других запослених.

Подсећамо вас да од петка 17.7.2020. године важи и препорука да се маске носе и на отвореном, уколико није 
могуће о�ез�едити прописану дистанцу.

Напомињемо да је Влада Репу�лике Ср�ије предвидела казне за непоштовање ових одред�и.
Искористићемо прилику да вас још једном подсетимо на најважније превентивне мере и апелујемо на вас да их 
се придржавате:

· Приликом уласка и �оравка у о�јек�има ЕМС АД Бео�ра� о�авезно је ношење заш�и�них маски и �о
�ако �а маска �окрива нос, ус�а и �ра�у

· При ра�у на о�вореном није о�авезно коришћење заш�и�них маски уколико за�ослени не �олазе у
кон�ак� са �ру�им лицима. О�авезно је ношење заш�и�них маски �риликом извођења ра�ова на
о�вореном уколико се не може о�ез�е�и�и рас�ојање о� минимум 1,5 ме�ра

· Приликом уласка у о�јек�е ЕМС АД Бео�ра� о�авезна је �езинфекција о�уће (на локацијама ��е је �о
омо�ућено) и �езинфекција руку корис�ећи �ос�ављене �озере са �ечношћу за �езинфекцију

· О�авезно је ре�овно и �емељно �рање руку во�ом и са�уном у �рајању о� најмање 20 секун�и или
у�о�ре�ом �езинфекционих сре�с�ава намењених за суво �рање руку у ш�о чешћим временским
ин�ервалима

·  По�ре�но је ре�овно �рове�рава�и ра�ни �рос�ор и �езинфикова�и све кон�ак�не �овршине

· За�ослени међусо�но и �риликом �ословних сусре�а �ре�а �а из�е�авају руковање и ср�ачно
�оз�рављање, о�носно �а о�ез�е�е  међусо�ни размак о� минимум 2 ме�ра

· За�ослени су �ужни �а �ош�ују о�авеш�ење са информацијом о максималном �роју лица која се
ис�овремено мо�у �ревози�и лиф�ом која ће �и�и ви�но �ос�ављена ис�ре� свако� лиф�а у свим
�ословним з�ра�ама ЕМС АД. Пре�орука је �а се корис�е с�е�енице ка�а �о� је �о мо�уће
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· Приликом уласка за�ослених и �ру�их лица у о�јек�е ЕМС АД вршиће се �ескон�ак�но мерење
�ем�ера�уре

· До�ијена сре�с�ва и о�рему за личну заш�и�у за�ослени је �ужан �а чува, о�ржава и наменски
корис�и

http://portal.ems.local/new_intranet_site/upload/dokumenta/1594382116-Odluka%20OD%20-%20preventivne%20mere.pdf



