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Postupanje u slučaju sumnje na infekciju Covid-19 kod zaposlenih EMS AD Beograd

Zaposleni oseća zdravstvene tegobe koje mogu da budu u vezi sa infekcijom Covid-19

Javlja se svom neposrednom rukovodiocu i obaveštava ga da ima tegobe koje mogu biti u vezi sa infekcijom Covid-19

Po odlasku kod doktora i potvrde ili negiranja infekcije zaposleni o tome obaveštava svog neposrednog rukovodioca

U slučaju da zaposleni dobije negativne rezultate na infekciju Covid-19 o tome obaveštava svog neposrednog rukovodioca

Neposredni rukovodilac obaveštava Šefa Službe za BZR i ZOP o zdravstvenom stanju zaposlenog, odnosno o potvrdi da je negativan na Covid-19

Šef službe za BZR i ZOP obaveštava Rukovodioca samostalnog sektora za logistiku (Bojana Ležajić 064/8181-474) o mogućoj infekciji zaposlenog.

Rukovodilac samostalnog sektora za logistiku obaveštava krizni štab

Neposredni rukovodilac obaveštava Šefa službe za BZR i ZOP - (Nedeljko Ogrizović 064/8408-414) o mogućoj infekciji zaposlenog

Neposredni rukovodilac obaveštava zaposlenog da treba da napusti radni prostor EMS AD i obrati se nadležnoj zdravstvenoj ustanovi

Potrebno je da neposredni rukovodilac prikupi informacije sa kojim je kolegama zaposleni koji je možda inficiran bio u kontaktu u prethodnih 72 sata

Šef službe za BZR i ZOP nalaže neposrednom rukovodiocu od koga je dobio informaciju da preduzme sledeće mere:

- da se kancelarija u kojoj je zaposleni boravio više ne koristi i zaključa

- ako je kancelariju delio sa drugim kolegama, kolege je potrebno poslati u kućnu izolaciju do trenutka potvrde da li je zaposleni inficiran ili ne

Šef službe za BZR i ZOP evidentira prijavljenog zaposenog od strane njegovog neposrednog rukovodioca i vodi centralnu evidenciju svih prijavljenih 

slučajeva 

Centralna evidencija sadrži sledeće podatke:

- Ime i prezime zaposlenog

- Radno mesto zaposlenog

- Datum prijavljivanja od strane neposrednog rukovodioca

- Lokacija rada (zgrada, kancelarija)

Šef službe za BZR i ZOP obaveštava neposrednog rukovodioca da se ukidaju prethodno propisane mere:

- kancelarija koju je zaposleni koristio može se upotrebljavati

- kolege koje su delile kancelariju mogu se vratiti na posao

Šef službe za BZR i ZOP obaveštava Rukovodioca samostalnog sektora za logistiku (Bojana Ležajić 064/8181-474) o potvrđenoj infekciji zaposlenog na 

Covid-19

Rukovodilac Samostalnog sektora za logistiku obaveštava krizni štab

Šef službe za BZR i ZOP vodi centralnu evidenciju prijavljenih slučajeva od strane neposrednog rukovodioca 

Centralna evidencija sadrži sledeće podatke:

- Ime i prezime zaposlenog

- Radno mesto zaposlenog

- Datum prijavljivanja od strane neposrednog rukovodioca

- Lokacija rada (zgrada, kancelarija)

Šef službe za BZR i ZOP obaveštava neposrednog rukovodioca da je potrebno preduzeti sledeće mere:

- kancelarija u kojoj je zaposleni boravio do daljnjeg ne sme da se koristi i mora se uraditi dezinfekcija kancelarije od strane Grdaskog zavoda za javno 

zdravlje

- Šef Službe za BZR i ZOP kontaktira nadležni Gradski zavod za javno zdravlje i druge nadležne institucije i organizuje dezinfekciju prostora u kojoj je 

boravio zaraženi, preduzima i ostale radnje kako bi se obezbedilo bezbedno mesto rada za ostale zaposlene;

-O dobijenim daljim instrukcijama od Gradskog zavoda i nadležnih institucija, Šef službe za BZR i ZOP obaveštava interesne grupe (neposrednog 

rukovodioca zaposlenog, zaposlene sa lokacije koji su bili u kontaktu sa zaraženim, rukovodioca SLOGa i dr.);

- neposredni rukovodilac je u obavezi da sve zaposlene koji su bili u kontaktu sa zaraženim obavesti da ostanu u samoizolaciji narednih 14 dana, 

odnosno da se pridržavaju zvaničnih preporuka

- zaposleni koji su u samoizolaciji su u obavezi da svog neposrednog rukovodioca obaveste ukoliko imaju simptome korona virusa, odnosno da li su 

bili na testiranju na korona virus

Šef službe za BZR i ZOP obaveštava Rukovodioca samostalng sektora za logistiku (Bojana Ležajić 064/8181-474) da zaposleni nije inficiran Covid-19 

virusom

Rukovodilac Samostalnog sektora za logistiku obaveštava krizni štab

U slučaju da zaposleni dobije pozitivne rezultate na infekciju Covid-19 o tome obaveštava svog neposrednog rukovodioca (on ili neko od članova njegove 

porodice)

Neposredni rukovodilac obaveštava Šefa Službe za BZR i ZOP o zdravstvenom stanju zaposlenog, odnosno o potvrdi da je pozitivan na Covid-19



Назив установе Адреса Контакт телефон

Градски завод за јавно здравље Београд
Булевар Деспота Стефана 54

11000 Београд

011/2078-673 (до 17 часова)

064/8503-057 (од 17 до 22 часа)

Институт за јавно здравље Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 50

18000 Ниш
060/4119-416

Институт за јавно здравље Крагујевац
Николе Пашића 1

34000 Крагујевац
065/8776-914

Институт за јавно здравље Војводине
Футошка 121

21000 Нови Сад

064/8028-894

064/8028-895

Завод за јавно здравље Пожаревац
Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац
064/8649-028

Завод за јавно здравље Ћуприја
Миодрага Новаковића 78

35230 Ћуприја
061/6638-692

Завод за јавно здравље "Тимок"
Сремска 13

19000 Зајечар
063/479-649

Завод за јавно здравље Ужице
Маринковић Веселина 7

31000 Ужице

064/8577-507

064/8577-519

Завод за јавно здравље Чачак
Веселина Милекића 7

32000 Чачак

032/310-365

060/8638-802

Завод за јавно здравље Краљево
Слободан Пенезић 16ж

36000 Краљево
064/8855-006

Завод за јавно здравље Крушевац
Војводе Путника 2

37000 Крушевац
064/8942-282

Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

011 2684 566

и сајту https://covid19.rs

Дежурни епидемиолози

контакт телефони

Особе са симптомима респираторне инфекције, који су у претходном периоду боравиле у земљама захваћеним 

COVID-19, све информације и препоруке могу добити на следећим контакт телефонима:

Министарство здравља

064 8945 235
и од дежурног епидемиолога од 08:00 до 22:00 часа



Завод за јавно здравље Лесковац
Максима Ковачевића 11

16000 Лесковац

064/864-8825

064/864-8815

064/839-2405

Завод за јавно здравље Врање
Јована Јанковића Лунге 1

17500 Врање
064/1403-289

Завод за јавно здравље Шабац
Јована Цвијића 1

15000 Шабац
064/8605-211

Завод за јавно здравље Ваљево
Владике Николаја 5

14000 Ваљево

062/202-701

062/202-719

062/202-721

Завод за јавно здравље Пирот
Кеј б.б.

18300 Пирот
069/3452-108

Завод за јавно здравље Нови Пазар
Генерала Живковића 1

36300 Нови Пазар
063/1623-776

Завод за јавно здравље Суботица
Змај Јовина 30

24000 Суботица
064/1009-276

Завод за заштиту здравља Зрењанин
др Емила Гаврила 15

23000 Зрењанин
069/2101-102

Завод за јавно здравље Панчево
Пастерова 2

26000 Панчево
062/8869-721

Завод за јавно здравље Сомбор
Војвођанска 47

25000 Сомбор
062/1956-866

Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Стари Шор 47

22000 Сремска Митровица

064/8029-911

064/8029-938

Завод за јавно здравље Кикинда
Краља Петра 70

23000 Кикинда

062/8833-841

062/8833-877

Завод за јавно здравље Косовска Митровица
Андри Динана бб

38220 Косовска Митровица

028/498-275

064/8252-820
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