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Упутство за примену мера у установама за дневни боравак деце ометене у 

развоју 

 
 
 

Отварање установа за дневни боравак деце ометене у развоју до пуног 

капацитета објеката треба спроводити по фазама пратећи одлуке и мере Владе 

Републике Србије, које се доносе на основу континуираног праћења епидемиолошке 

ситуације у земљи и стручне процене републичког Кризног штаба и надлежних 

институција. С обзиром да боравак корисника у овим установама, слично као и у 

предшколским установама, потенцијално може представљати  већи ризик за заразу 

него што је случај боравка у породици, у складу са Инструкцијом у вези са поступањем 

предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време 

трајања епидемије COVID-19 (коју су донели Министарство просвете број: 610-00-

00317/2020-01 и Министарство здравља број: 530-01-45/2020-10),  опште здравствене 

препоруке и упутства указују на потребу да се у овом периоду препоручи останак код 

куће, у породичном окружењу, свих корисника за које се то може обезбедити, а 

посебно корисника са хроничним обољењима и оних који су у непосредном контакту са 

хроничним болесницима и старијим лицима у породици. У том смислу, неопходно је 

сагледати потребу отварања ових  установа на основу прикупљених података о 

исказаним потребама породица за боравак корисника чији родитељи односно, други 

законски заступници имају обавезу да се врате на посао и немају другу могућност 

збрињавања корисника. Дефинисани критеријуми за пријем корисника из наведене 

Инструкције, да је „пријем детета у првој фази могућ само уз потврду од стране 

послодаваца, која доказује да родитељи/други законски заступници послове морају да 

обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, 

са контактом послодавца“, се у првој фази отварања може преузети као критеријум и 

за пријем корисника у установе за дневни боравак деце ометене у развоју. 
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Имајући у виду специфичности популације корисника, у свим ситуацијама у којима није 

могуће обезбедити препоручену социјалну дистанцу од 2 м, запослени треба да носе 

радну униформу и маску, а у ситуацијама у којима је неопходан директан физички 

контакт, препоручује се да поред наведеног запослени носе и заштитни мантил за 

једнократну употребу,  рукавице и визир или заштитне наочаре.  Уколико дође до 

блиског физичког контакта и евентуалне контаминације личне заштитне опреме, 

потребно је одмах исту заменити. Сви који улазе у просторије у којима бораве 

корисници, морају да носе униформе и обућу коју користе само током боравка у 

установи. Униформе прати бар 2 пута недељно на температури 60-90°C коришћењем 

уобичајених детерџената  за рубље. 

Особе у пратњи корисника морају носити маску. 

Приликом организованог превоза, у складу са могућностима треба обезбедити мере 

појачане хигијене и дезинфекције возила (посебно: возачка кабина, рукодржачи,  

седишта итд.) и интензивирати мере личне хигијене возача, као и поштовање 

препоручене дистанце у возилу (нпр. у сваком другом  реду седи по један корисник - у 

случају недовољног броја возила, превоз обављати у интервалима), уз обавезно 

ношење личне заштитне опреме (маске) возача и особа у пратњи.  

Едуковати родитеље/старатеље  o важности остајања код куће корисника са 

симптомима болести – респираторне, цревне инфекције, повишена температуре и сл.  

или са сумњом на почетак болести (умор, губитак апетита и сл.), као и корисника у 

ситуацијама када неки члан заједничког домаћинства има симптоме болести или 

сумњу на почетак болести. 

Едуковати запослене о обавези праћења сопственог здравственог стања и стања 

корисника и придржавања поступака у складу са препорукама везаним за превенцију 

појаве болести COVID - 19 (укључујући поштовање социјалне дистанце и коришћење 

личне заштитне опреме). Запослене код којих су се испољили симптоми болести, 

одмах удаљити са радног места. 

 

У даљем тексту достављамо ОБАВЕЗНЕ МЕРЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА 

ПАНДЕМИЈЕ SARS-CoV-2 ВИРУСА,  које као кључне мере заштите 

наглашавају појачани хигијенски надзор уз примену мера социјалног 
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дистанцирања и мера дезинфекције. У том смислу потребно је применити 

следеће: 

 Пре почетка рада, спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, 

прибора и опреме, као и проветравање просторија. 

 Обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средстава и прибора 

за чишћење и дезинфекцију. 

 На свим улазима у објекат свакодневно постављати дезобаријере – сунђер или 

крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозере са средством 

за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. 

 Пријем корисника обављати у складу са редовним процедурама при чему је  

везано за смањење ризика од излагања вирусу, потребно посебну пажњу 

обратити на следеће поступке: 

o Спроводити строгу тријажу при пријему у објекат.  Особа која обавља 

тријажу треба да пре прегледа и након сваког прегледа, уколико је имала 

контакт са корисником, опере руке топлом водом и сапуном, као и да 

користи личну заштитну опрему – маску, рукавице, визир, радну 

униформу. Размотрити могућност увођења мерења телесне температуре 

бесконтактним топломером  при преузимању корисника  - обрисати га 

након сваког мерења алкохолном марамицом или дезинфицијенсом. 

Кориснике са симптомима болести – респираторне, цревне инфекције, 

повишена температуре и сл.  или са сумњом на почетак болести (умор, 

губитак апетита и сл.) не примати у објекат. При свакој сумњи на 

постојање респираторне болести током боравка,  корисника изоловати у 

за то посебно одређену просторију, уз обезбеђење сталног надзора док 

је у изолацији и неодложно обавестити родитеља/старатеља. 

o У складу са могућностима, долазак/одлазак корисника организовати на 

начин да се избегне гужва и обезбеди препоручена дистанца од 2м, и 

омогући постепени улазак корисника.  

o Увести обавезно прање или дезинфекцију руку  приликом уласка у 

објекат, као и прање руку корисника при  пријему у установу. 
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 Појачати хигијенске мере у свим објектима уз чешћу примену мера текуће 

дезинфекције простора, површина и предмета, укључујући  површине и 

предмете који се често додирују (прекидачи за светло, кључеви, ручке 

ормарића, судопера, столови, столице, објекти у дворишту, славине, тоалети и 

сл.). 

 Користити средства за прање која се рутински користе 

 При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени 

у складу са упутством произвођача везано за намену,  концентрацију, начин 

примене и неопходно контактно време  

 Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја 

корисника и не смеју се примењивати у њиховој непосредној близини, како би 

се избегло удисање евентуалних испарења 

 Редовно, у складу са временским приликама, природним путем-отварањем 

прозора, проветравати просторије, посебно просторије за боравак корисника. 

Не користити вештачку вентилацију 

 Увести чешће прање руку корисника, а обавезно након кијања, кашљања, 

пре и после конзумирања хране, након употребе тоалета. У случају пружања 

помоћи корисницима при употреби тоалета, храњењу, прању руку и сл., особље 

мора након тога опрати своје руке.  

 Не мешати групе и васпитаче, а рад у групама организовати у складу са 

препоруком социјалног дистанцирања. Боравак деце организовати тако да се 

међусобни контакт различитих васпитних група деце (смештених у одвојеним 

просторијама) максимално избегне – током боравка на отвореном; примене 

хигијенских мера пре оброка, током служења оброка и  сл.  

 Имајући у виду специфичности рада са корисницима, која учестало захтева 

близак физички контакт, неопходно је да запослени стриктно поштују све 

препоруке везане за превенцију појаве болести COVID - 19, превасходно у 

погледа ношења маски и друге личне заштитне опреме, учестале и правилне 

примене мера личне хигијене, као и социјалне дистанце, посебно међусобно 

(између запослених током радног времена, укључујући и паузе).  

 Сви запослени морају да носе маску правилно, тако да она прекрива уста и нос, 

спроводе редовно мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у 
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трајању од минимум 20 секунди, или средством на бази 70% алкохола. Не 

додиривати лице, посебно уста, нос и очи. Уколико постоји потреба за тим, 

обавезно је пре и после поступка  обавезно опрати  или дезинфиковати руке. 

 Особе које раде на припреми и дистрибуцији хране морају носити маске и 

рукавице и спроводити мере појачане личне хигијене, посебно учесталог прања 

руку и мере појачане опште хигијене 

 Иако је, према СЗО, ризик за трансмисију вируса путем хране, као и амбалаже-

паковања врло низак, приликом припреме хране потребно је строго се 

придржавати принципа добре хигијенске праксе у припреми и манипулацији 

храном, са циљем смањења увек присутних ризика за све болести преносиве 

храном, посебно значајне у условима организоване колективне исхране 

 Обезбедити да корисници за столовима седе на удаљености од 2 м у свим 

правцима. Не дозволити да деца међу собом деле храну. 

 Учесталију дезинфекцију примењивати и код наменских возила за транспорт 

хране 

 Контролисати разлоге одсуства корисника, контактирати родитеље/старатеље  

а  по потреби и педијатра/изабраног лекара надлежног Дома здравља 

 Не спроводити организоване групне активности у објекту (приредбе и сл.), 

као ни организоване посете местима где се очекује окупљање већег броја људи 

(биоскопи, позоришта и сл.), излете, екскурзије итд. 

 
У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ СИМПТОМА ИЛИ СУМЊЕ НА ПОСТОЈАЊЕ COVID 19 
инфекције, ПОТРЕБНО ЈЕ ПРЕДУЗЕТИ СЛЕДЕЋЕ: 
 

1. Обезбедити просторију за изолацију у случају појаве симптома болести 
корисника током боравка у објекту. 

2. Код сваке промене здравственог стања, корисника изоловати у собу за 
изолацију, одмах обавестити родитеље/старатеље и, у најкраћем року, упутити 
лекару. Уколико се врши мерење телесне температуре обичним топломером 
(препоручено само код корисника код којих се сумња на повишену телесну 
температуру), обавезна је  дезинфекција топломера након мерења, као и 
хигијена руку. 

3. Проверити здравствено стање оосталих корисника који бораве у колективу и 
сваки сумњив случај изоловати 

4. У случају потврде COVID 19 инфекције, простор у коме је особа боравила не 
користити. Отворити спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. Пре 
чишћења простора сачекати бар 24 часа. Детаљно опрати и дезинфиковати 
простор, површине, прибор, опрему и др. наменским дезинфекционим 
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средствима  у складу са упутством произвођача,  уз обавезно коришћење личне 
заштитне опреме 

 
 
РЕДОВНО ПРАТИТИ СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ПОНАШАТИ СЕ У 
СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА ! 
 

 


