
 

ПРЕДМЕТ: Препоруке за спровођење хигијенско-епидемиолошких мера у време 

пандемије заразне болести COVID-19 приликом организације и одржавања 

догађаја са пратећим музичким садржајем на отвореном  

 

Превентивне мере за спречавање појаве и ширења инфекције изазване SARS-CoV-

2 вирусом су базиране на основним хигијенско-епидемиолошким принципима: 

 ограничавање/онемогућавање директног контакта и обезбеђење сигурне дистанце 

приликом комуникације, обављања радних процеса и свих других активности, у 

циљу смањења капљичног преноса вируса, који представља доминантни пут 

трансмисије (тзв. физичко дистанцирање између особа); 

 висок степен личне хигијене, дезинфекције и коришћења личне заштитне опреме; 

 висок степен хигијене и дезинфекције површине на  којој се организује догађај, као 

и пратећег мобилијара, нарочито столова, столица, шанкова, тоалета и других 

површина која се често додирују.  

 

МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗАТОРЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПЦИМА ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 

 

У време пандемије заразне болести COVID-19, догађаји са пратећим музичким 

садржајем се не смеју организовати и одржавати у затвореном, већ само на отвореном 

простору, односно у објекту отвореног типа привременог карактера, које би за ту намену 

одредили органи локалне самоуправе.  

Приликом избора објеката отвореног типа, узети у обзир препоруку да је важно 

обезбедити што више улаза и излаза, који ће бити довољно удаљени и јасно обележени. 

Улаз и излаз из објеката морају бити организовани тако да се не стварају гужве и да 

се одржава физичка дистанца између присутних од најмање 2м. 

Препоручује се да се на улазима видно означи максимално дозвољен број људи, 

који ће организатори унапред дефинисати у зависности од површине објекта отвореног 

типа, односно могућности да се све прописане мере, нарочито физичка дистанца и 

дозвољена површина по особи, могу доследно спровести.  

Неопходно је ангажовати довољан број редара који ће усмеравати посетиоце до 

својих места, како би се смањиле гужве и непотребно кретање учесника по целој 

површини. 
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Организатор догађаја мора да обезбеди да се посетиоци догађаја, сем у неоходним 

случајевима, не крећу ван места која су им обезбеђена.   

У објекту отвореног типа привременог карактера, на што више места поставити, ако 

је могуће, мониторе/екране са инструкцијама и мерама за спречавање појаве и ширења 

заразне болести COVID-19 (или други расположиви начин обавештавања). Ова 

препорука је важна да би се обезбедила доследна и правилна примена превентивних 

мера и подигла свест о постојећем ризику и обавези примене мера за безбедан боравак 

на одређеном простору. 

Организатор не сме ангажовати особе које имају клиничку слику или постоји 

основана сумња на заразну болест COVID-19 или располажу доказом да су позитивни 

на присуство SARS-CoV-2 вируса.  

Такође, у случају клиничке слике или постојања основане сумње на заразну болест 

COVID-19 или доказа о инфекцији вирусом SARS-CoV-2 чланова породице или других 

особа са којима је особа ангажована у организацији и реализацији догађаја била 

у контакту (што је у обавези да пријави организатору или другом правном лицу које га 

је ангажовало), исти не сме бити ангажован у радном процесу, најмање 14 дана од 

почетка болести, односно од последњег контакта са инфицираним. Да би се поново 

могао ангажовати на одређеним пословима, мора обавити контролни преглед у 

надлежном дому здравља и доставити доказ о оздрављењу, односно о изласку из 

изолације.   

Потребно је да организатор ангажује особе, које ће бити обучене, овлашћене и 

одговорне да спроведу све хигијенско-епидемиолошке мере прописане овим 

документом, као и редаре, који ће, поред осталих задужења, вршити надзор над 

спровођењем мера. 

 

МЕРЕ КОЈИМА СЕ ПОСТИЖЕ ОНЕМОГУЋАВАЊЕ/ОГРАНИЧАВАЊЕ ФИЗИЧКОГ 

КОНТАКТА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИНЦИПА БЕЗБЕДНОГ ФИЗИЧКОГ 

ДИСТАНЦИРАЊА  

 

Простор око сцене (бине) оградити и обезбедити најмање растојање од 10м 

између исте и посетилаца. 

Између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак 

рачуна између особа које седе за различитим столовима. 

За столом не може седети више од пет особа.  
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Уколико не постоје столови и столице за седење, растојање између свих 

присутних лица мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само 

једно лице. Ова препоручена површина се односи и на сценске извођаче. 

 

Онемогућити послуживање присутних за баром, већ организовати да се 

посетиоци искључиво послужују за столом, коришћењем амбалаже за једнократну 

употребу. Уколико постоји могућност, размотрити и опцију „on-line“ поручивања. 

 

МЕРЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ 

 Бесконтактно мерење температуре приликом уласка у објекат; 

 Обезбедити довољне количине дезинфекционих средстава за руке на бази 70% 

алкохола (опционо други препоручени дезинфицијенс за ову намену); 

 Ношење заштитних маски је обавезно за време боравка у објекту (у моментима 

када не конзумирају храну или пиће); 

 Од обавезе ношења маски могу бити изузети само поједини сценски извођачи 

у тренутку извођења (певачи, извођачи на дувачким инструментима), али тада 

се препоручује постављање физичке баријере (од плексигласа или другог 

материјала који се лако чисти и дезинфикује); 

 Маска за лице мора добро да пријања на нос и уста. Сваки други начин 

коришћења заштитне маске се сматра неправилним и неприхватљивим и 

овлашћено особље има обавезу да особу опомене, а по потреби, и удаљи, 

уколико се не одазове опомени. 

 

МЕРЕ ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ПРИБОРА  

 Детаљно прање, чишћење и дезинфекција мобилијара пре почетка догађаја; 

 Дозере са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола (опционо други 

препоручени дезинфицијенс за ову намену) поставити на свим столовима, у 

тоалетима и на другим пунктова у објекту; 

 Детаљно прање, чишћење и дезинфекција мобилијара  након завршетка догађаја. 
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МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО У ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОГАЂАЈА  

- Уколико има клиничку слику или посумња на заразну болести COVID-19 код себе, 

чланова своје породице или других особа са којима је био у контакту или 

располаже доказом да је позитиван на присуство SARS-CoV-2 вируса, као и 

чланови његове породице и блиски контакти, о томе мора обавестити 

организатора/послодавца, који је у обавези да из процеса искључи и друге који 

су били у контакту са доказано или потенцијално зараженом особом, до 

оздрављења, односно до завршетка изолације;  

- Спроводи све превентивне мере прописане овим документом како би сачувао 

своје здравље, као и здравље других учесника и посетилаца; 

- Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту, да не би 

угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица; 

- У складу са својим сазнањима, одмах обавести организатора/послодавца/друго 

овлашћено лице о неправилностима, штетностима, опасностима или другој 

појави која би на могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност 

и здравље других запослених и посетилаца. 

 

МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСЕТИОЦЕ 

Посетиоци су у обавези да поштују све превентивне хигијенско-епидемиолошке 

мере дефинсане у овом документу, које ће им бити доступне на видним местима током 

одржавања догађаја. 


