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ПРЕПОРУКЕ ВЕЗАНЕ ЗА COVID-19 УОЧИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ КУПАЛИШНЕ 

СЕЗОНЕ НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ 

Епидемиолошка ситуација у време почетка купалишне сезоне, заказаног за 

13.06.2020., се не може са сигурношћу предвидети, али је извесна неопходност 

примене општих препорука, које се односе на: 

-Поштовање физичке удаљености,  
-Појачану личну хигијену и хигијену простора, 
-Дезинфекцију руку, опреме и прибора и  
-Употребу личне заштитне опреме у затвореном простору и приликом сваке 

активности која онемогућава одржавање физичке удаљености. 
 
У контексту наведених општих препорука издвајамо следеће: 
 

 Физичка удаљеност се односи и на коришћење плажа, што значи да је 

препоручено растојање између посетилаца 2 m у свим правцима.  

 Сав плажни инвентар мора бити дезинфикован након сваког посетиоца.  

 Правило физичке удаљености важи и током боравка у води.  

 Имајући у виду да се ради о природној води која није дезинфикована и не 

садржи резидуално дезинфекционо средство, неопходно је стриктно 

придржавање мера личне хигијене од стране купача: не долазак на купалиште у 

случају постојања било ког симптома респираторне или друге инфекције, 

обавезно коришћење тоалета, обавезно туширање пре и након купања, често 

прање и дезинфекција руку. 

 Све санитарне просторије обавезно опремити тоалетним папиром, сапуном, 

папирним убрусима и дозерима за дезинфекцију руку. Канте за смеће у 

тоалетима морају бити безконтактне, са поклопцима.  

 Поставити довољан број канти за смеће на целокупном уређеном простору Аде 

Циганлије и редовно их празнити. 

 У раду угоститељских објеката морају се поштовати актуелне стручне 

препоруке које се односе на рад тих објеката. 



2 

 

 Неопходно је придржавање и стручних препорука за дечја игралишта, 

вежбалишта и спортове на отовореном, односно, за све активности које се 

одвијају у залеђу купалишта. 

2. Када су у питању манифестације, њихово одржавање треба усагласити са 

тренутно важећом мером забране окупљања, а уз обезбеђење поштовања претходно 

наведених општих препорука.  

Напомињемо да су наведене препоруке подложне променама у складу са 
изменама епидемиолошке ситуације. Зато вас молимо да нас најмање недељу дана 
пре почетка купалишне сезоне обавестите о детаљима мера које планирате да 
предузмете у складу са датим препорукама. 
 

 


