Препоруке за коришћење клима уређаjа у затвореном простору предшколских
установа у условима епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2 у периоду
високих дневних температура
У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, а везано за најављене
екстремне временске услове са високим дневним температурама (35-40°C), износимо
препоруке о начину и условима за коришћење уређаја и система за вентилацију и
климатизацију у објектима предшколских установа на територији града Београда у
предстојећем летњем периоду.
Узимајући у обзир да се током летњих месеци, нарочито у периодима са јако
високим дневним температурама, не могу обезбедити адекватни микроклиматски
услови без коришћења расхладних уређаја, што може генерисати друге ризике са
неповољним утицајем на здравље деце, али и здравље и радну способност
запослених, у просторијама предшколских установа се дозвољава коришћење
расхладних уређаја, условно уз поштовање следећих мера:
 Расхладне уређаје укључивати када је температура спољашњег ваздуха већа
од 30°С. Када су спољашње температуре ниже, не укључивати расхладне
уређаје, јер се могу обезбедити повољни микроклиматски услови природним
проветравањем затвореног простора, те нема оправдања за повећање ризика
од ширења вируса SARS-CoV-2 коришћењем расхладних уређаја који врше
рециркулацију ваздуха. Оптимална температура ваздуха затвореног простора
током летњег периода треба да је за 5-10°C нижа у односу на спољну
температуру ваздуха, односно лети да се креће у распону 24-29°C;
 Уколико се ради о централним системима за вештачку вентилацију и
климатизацију омогућити подешавање са максимумом удела свежег ваздуха;
 За вентилацију и климатизацију затвореног простора препоручује се

примена система са HEPA филтерима, који се морају редовно одржавати,
чистити и мењати, у складу са произвођачком спецификацијом;
 Подесити обим вентилације и климатизације на ниже вредности протока
ваздуха;

 На унутрашњим отворима подесити положај жалузина за усмеравање ваздуха
тако да присутне особе нису у струји ваздушног тока;
 Повећати проток и степен хлађења ваздуха у периодима када деца и запослени
нису у просторијама (боравак на отвореном или ван радног времена);
 Редовно и често комплетно проветравање просторија отварањем прозора;
 Појачати мере чишћења и дезинфекције извода, филтера, решетки и свих
делова система који су техничким процедурама предвиђени.
Наведене препоруке се односе на актуелне епидемиолошке и најављене
временске услове са високим дневним температурама (35-40°C) у летњем периоду. За
даља поступања пратити препоруке Градског завода за јавно здравље Београд,
објављене на сајту www.zdravlje.org.rs или прослеђене преко Секретаријата за
образовање и дечију заштиту.

Наглашавамо да се, поред наведеног везано за коришћење клима уређаја,
све друге прописане актуелне противепидемијске мере морају поштовати и
примењивати.
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