Употреба личне заштитне опреме у погледу ношења маски у предшколским
установама
Сходно Закључку Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 од
15.07.2020. o обавези ношења заштитних маски у затвореним просторима и
Вашим захтевом за стручним тумачењем ове одлуке у погледу њене примене у
предшколским установама, указујемо на следеће:
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 бр. 610-00-00317/2020-01 и Министарство здравља бр.
530-01-45/2020-10), дефинисана је, између осталог, у тачки VI Додатне превентивне
мере и обавезна правилна употреба заштитних маски запослених (ношење преко
носа и уста) током боравка на радном месту, укључујући и периоде пауза. Ова
мера је и даље на снази, сада проширена и обавезом ношења маски на свим јавним
местима (и на отвореном у ситуацијама када није могуће обезбедити
препоручену социјалну дистанцу (најмање 1,5м) нпр. у реду испред продавница,
апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.) .


Закључком

Кризног

штаба

предложено

је

увођење

обавезе

да

родитељи/старатељи малолетне деце или деце са посебним потребама
обезбеде да деца носе заштитне маске на јавним местима у затвореном и на
отвореном у ситуацијама када није могуће обезбедити препоручену
социјалну дистанцу (најмање 1,5м).


У складу са стручним препорукама, у актуелној епидемиолошкој ситуацији,
деца старија од 2 године, при боравку на напред дефинисаним јавним
местима у затвореном и отвореном простору би требало да носе маске.



Имајући у виду развојне специфичности, за децу предшколског узраста
старију од 2 године, напред поменута обавеза ношења маски би требало да
се односи на временски ограничене активности, под сталним надзором
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родитеља/старатеља, као

нпр. коришћење јавног

градског превоза, посете

здравственим установама, тржним центрима, продавницама и сл., уз препоруку
да се максимално избегава непотребно одвођење деце у ове и сличне јавне
просторе. При употреби маски код деце, неопходно је водити рачуна о
прилагођености димензија маски величини лица. Могу се користити маске за
вишекратну употребу од памучних тканина, које се редовно перу и пеглају.


За децу до 2 године, поједину децу старију од 2 године која и поред
настојања родитеља/старатеља пружају отпор и често додирују маску
лице, чиме се ризик од уноса вируса у организам повећава,

и

као и особе (деца

предшколског узраста и старији) која због поремећаја менталног здравља
(нпр. обољења из аутистичног спектра), интелектуалних ограничења, као и
значајних телесних/моторних оштећења, која узрокују отежано дисање или
немогућност да се маска самостално скине, би требало омогућити изузеће
од обавезе ношења заштитних маски.
С обзиром да се код деце у условима колективног боравка у предшколским
установама, мера ношења маски не може у потпуности правилно примењивати,
због додатних околности које укључују:
o

временски период који деца проводе у предшколској установи и појаву
осећаја нелагоде и иритације, које дуже ношење маске може изазвати, што
може

условити

често

додиривање

и

скидање

маске

и

повећати

епидемиолошке ризике, као и због постојања опасности од гушења или
отежаног дисања, и
o

организационих ограничења која подразумевају да један васпитач брине о
више деце

Мишљења смо да у контролисаним условима боравка у предшколским
установама, у којима се примењују прописане противепидемијске мере, напред
наведени ризици повезани са коришћењем маски код деце представљају
оправдане разлоге да се деца изузму од обавезе ношења маски током боравка у
предшколским установама.
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