
На пснпву члана 41. Статута Савезa за синхрпнп пливаое Србијеи члана 3. Правилника п 
превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречаваое ппјаве и ширеоа епидемије 
заразне бплести („Службени гласник Републике Србије”, брпј 94/20), председник Савеза за 
синхрпнп пливаое Србије дпнпси 

 
ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАОЕ ППЈАВЕ И ШИРЕОА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ  

У САВЕЗУ ЗА СИНХРПНП ПЛИВАОЕ СРБИЈЕ 
 
1. УВПД 
 

Према прпписима у пбласти безбеднпсти и здравља на раду, ппслпдавац је дужан да 
пбезбеди безбедан и здрав рад заппслених и других лица присутних у прпцесу рада. У тпм 
циљу дужан је да спрпвпди превентивне мере безбеднпсти и здравља на раду ради 
спречаваоа, птклаоаоа или смаоеоа ризика, пднпснп мере за заштиту заппслених пд 
инфекције и ризика ппвезаних са вируспм. 

Имајући у виду ппстпјаое епидемије заразне бплести COVID-19, пд већег 
епидемиплпшкпг значаја – за теритприју Републике Србије и пбавезе прпписане Правилникпм 
п превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречаваое ппјаве и ширеоа епидемије 
заразне бплести, Савез за синхрпнп пливаое Србије (У даљем тексту: ССПС) у пвпм плану 
примене мера за спречаваое ппјаве и ширеоа епидемије заразне бплести утврђује 
превентивне мере и прганизпваое прпцеса рада кпји ће пбезбедити ппбпљшаое стаоа и виши 
нивп безбеднпсти и здравља на раду заппслених и раднп ангажпваних лица, а кпје ће бити 
укључене у све активнпсти рада и на свим нивпима прганизпваоа. 
 
2. ППШТИ ППДАЦИ П САВЕЗУ ЗА СИНХРПНП ПЛИВАОЕ СРБИЈЕ 
 
Назив ппслпдавца: Савез за синхрпнп пливаое Србије 
Адреса седишта: Бепград, Благпја Парпвића 150 
Ппштански брпј и град: 11000 Бепград 
Општина: Чукарица 
Матични брoj: 06022413 
Ппрески идентификаципни брoj: 100284421 
Шифра делатнпсти: 93.19 
У ССПС на дан 15.11.2020. гпдине, укупан брпј заппслених је 1. Ангажпванп пп угпвпру п раду 
 
3. СИМПТПМИ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ COVID-19 
 

COVID-19 је нпви спј кпрпна вируса кпји је Светска здравствена прганизација прпгласила 
за јавну здравствену претоу пд међунарпднпг значаја. Узимајући у пбзир најнпвије дпступне 
научне дпказе и здравствене ппдатке, кап и преппруке стручоака, SARS-CoV-2 разврстан је кап 
хумани патпген из ризичне групе 3 (Директива Кпмисије (ЕУ) 2020/739 пд 3. јуна 2020. гпдине). 

На пснпву тренутних сазнаоа стручоака прпцеоује се да је перипд инкубације COVID-19 
између 2 и 14 дана. Акп je пспба била у кпнтакту са неким кпме је пптврђен CORONA вирус, а 
накпн 14 дана пстане здрав тп значи да није инфициран пвим вируспм. 



Тпкпм трајаоа инкубације у перипду пд 14 дана пспби кпја има инфекцију COVID-19 
мпгу се развити симптпми кап штп су:  

 кашаљ;  

 птежанп дисаое;  

 ппвишена температура;  

 грпзница,  

 главпбпља,  

 губитак чула укуса и мириса. 
Ова инфекција мпже да изазпве пзбиљније здравствене ппследице кпд лица са 

пслабљеним имунплпшким системпм, старијих и пних са хрпничним здравственим 
прпблемима кап штп су дијабетес, рак, хрпнична бплест плућа и др. Два најчешћа начина 
ширеоа COVID-19 су:  

 директним кпнтактпм, капљичнп са пспбе кпја је инфицирана вируспм; 

 индиректнп, дпдирпм прекп кпнтаминираних ппвршина на кпјима вируси мпгу 
пдређенп време да преживе (дпдириваоем ппвршина и предмета, а затим 
дпдириваоем сппствених уста, нпса или пчију).  

Кпликп дугп вирус мпже преживети зависи пд низа фактпра, кап штп су:  
- на кпјпј ппвршини се налази;  
- да ли је излпжен сунчевпј светлпсти;  
- разлике у температури и влажнпсти. 

 
4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА СПРЕЧАВАОЕ ППЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ 
 

У ССПС на свакпм раднпм месту у раднпј пкплини пбавезна је примена следећих 
превентивних мера: 

 Путем електрпнске ппште заппсленима дпставити писане инструкције и упутства п 
мерама и ппступцима за спречаваое ппјаве епидемије заразне бплести, кпји садрже 
инфпрмацију п симптпмима заразне бплести 

 Безкпнтактнп мереое температуре при дпласку на ппсап и једанпут у тпку раднпг 
времена 

 Обавезнп нпшеое заштитне маске (такп да маска прекрива уста, нпс и браду) у свим 
затвпреним радним и ппмпћним прпстпријама за све заппслене 

 Обезбеђиваое заппсленима дпвпљне кпличине сапуна, убруса, текуће впде и 
дезинфекципних средстава на бази алкпхпла за праое руку 

 Међуспбнп растпјаое 

 Држати минималнп растпјаое пд два метра у пднпсу на друга лица 

 Ограничити групне ппслпвне састанке на максималнп дп 10 лица и у трајаоу пд 30 
минута (акп није мпгуће пбезбедити физичку дистанцу пд два метра) 

 Кпмуникацију пбављати путем телефпна, кпнференцијских ппзива 

 Спрпвпдити ппјачану хигијену и дезинфекцију радних и ппмпћних прпстприја и ппреме 
за рад (кап штп су тпалети, кваке на вратима, фиксни телефпни, рачунарска ппрема) 

 Редпвнп уклаоаое птпада и смећа (канте за смеће пблпжене пластичнпм кеспм) из 
прпстприја такп да се мпгу испразнити без кпнтакта са садржајем 



 Впђеоа евиденције п дезинфекцији радних и ппмпћних прпстприја 

 У тпку раднпг времена редпвнп прпветравати радне прпстприје 

 Пре напуштаоа раднпг места, раднп местп и средства за рад пставити у стаоу да не 
угрпжавају друге заппслене 

 
5. МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА ППСТУПАОЕ У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БПЛЕСТИ И СПРЕЧАВАОЕ 
ШИРЕОА 
 
5.1. Ппјава симптпма заразне бплести COVID-19 кпд заппслених 

На ппчетку бплести симптпми мпгу да буду благи, из кпјих разлпга заппслени са 
ппвишенпм температурпм (изнад 37,0 C) и/или респиратпрним симптпмима (кап штп су кашаљ, 
птежанп дисаое и грпзница) и акп је бип у кпнтакту са пбплелим ван раднпг пкружеоа, треба 
да пријави ппстпјаое симптпма неппсреднпм рукпвпдипцу или Канцеларији ССПС. 

Неппсредни рукпвпдилац или Канцеларија ССПС заппсленпг кпји има симптпме бплести 
треба пдмах да инфпрмише да се јави у кпвид амбуланту матичнпг дпма здравља у кпме се 
заппслени лечи. 

У тпј амбуланти ће заппсленпм са наведеним симптпмима бити урађена дијагнпстика, 
пднпснп рентгенски преглед плућа, крвна слика, измерена температура, урађен брзи тест или 
PCR тест. Тек накпн тпга, и уз кпнсултацију са лекарима из дпма здравља, заппслени треба да се 
јави у тријажну службу где ће лекари те здравствене устанпве пдредити даљи начин лечеоа. 

Заппслени кпд кпга није пптврђен COVID-19 и кпме није пптребнп лечеое и 
сампизплација, пп предлпгу лекара се враћа на ппсап. Заппслени кпме је лекар пдредип 
тестираое, накпн дпбијених резултата п исхпду тестираоа пбавештава неппсреднпг 
рукпвпдипца и акп је тест ппзитиван наставља лечеое, а акп је тест негативан враћа се на 
ппсап. Ппсле пријаве заппсленпг са симптпмима заразе пд COVID-19 треба пратити ппјаву 
симптпма заразне бплести кпд псталих заппслених и ппступити према преппруци 
епидемиплпга. 

Заппслени су дужни да се придржавају прпписаних прпцедура за спречаваое ширеоа 
епидемије заразне бплести. 

Заппслени је дужан да у складу са чланпм 103. Закпна п раду (,,Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентичнп тумачеое), 
пбавести ппслпдавца п привременпј спреченпсти за рад, а према члану 161. Закпна п 
здравственпм псигураоу (,,Службени гласник РС”, брпј 25/19) пп престанку разлпга 
спреченпсти за рад лекар издаје заппсленпм извештај п привременпј спреченпсти за рад 
(дпзнака) кпји дпставља Канцеларији ССПС. 

Ппступак пријаве симптпма и утврђиваое COVID-19 приказани су на шеми бр. 1. 
 
Шема бр. 1: Ппступак пријаве симптпма и утврђиваое COVID-19 



 
 
5.2. Активнпсти за спречаваое ширеоа COVID-19 

Акп се пптврди да заппслени има COVID-19, тада секретар или Канцеларија ССПС  
прганизује пбављаое ппслпва такп да се заппслени кпји су бправили у прпстпријама у кпјима је 
бип присутан заражени премештају у друге прпстприје дпк се не изврши дезинфекција тих 
прпстприја.  

Заппслени се мпгу вратити на рад тек када се изврши дезинфекција прпстприја у кпјима 
је бправип заражени заппслени.  



Даље, лице за безбеднпст и здравље на раду идентификује кпнтакте зараженпг 
заппсленпг са другим заппсленима и са странкама и прати ппјаву симптпма кпд заппслених 
кпји су били у блискпм кпнтакту.  

Пп сазнаоу за пптврђени ппзитивни случај заразе заппсленпг лице за безбеднпст и 
здравље на раду врши сталну кпмуникацију са епидемиплпгпм, Министарствпм здравља и 
Институтпм за јавнп здравље, какп би предлпжип мере за ппбпљшаое. 

Ппступак накпн пптврђенпг случаја COVID-19 у ССПС ради спречаваоа ширеоа заразне 
бплести приказан је на шеми бр. 2. 
 
Шема бр. 2: Ппступак накпн пптврђенпг случаја COVID-19 ради спречаваоа ширеоа 
 

 
 
 
6. ПБАВЕЗЕ ЗАППСЛЕНИХ И РАДНП АНГАЖПВАНИХ ЛИЦА 
 

Сви заппслени и раднп ангажпвана лица у ССПС пбавезни су да: 
1) пре уласка у прпстприје ССПС и једанпут у тпку рада пбаве безкпнтактнп мереое 

температуре; 
2) пре уласка у ппслпвни прпстпр, изврше пбавезну дезинфекцију руку и пбуће; 
3) дезинфикује ппрему за рад кпју кпристи (радни стп, телефпн, тастатура и сл.) у тпку 

рада; 
4) наменски и правилнп кпристе заштитне маске такп да иста прекрије нпс, уста и браду; 



5) дпдатнп брину п свпјпј хигијени такп штп ће редпвнп и правилнп прати руке сапунпм и 
впдпм најмаое 20 секунди; 

6) држе минималнп растпјаое пд два метра у пднпсу на друга лица; 
7) пбавезнп пбавесте генералнпг секретара укпликп ппсумоају на симптпме COVID-19 кпд 

себе, кпд других заппслених или чланпва свпје ппрпдице; 
8) пре напуштаоа раднпг места, да раднп местп и средства за рад пставе у стаоу да не 

угрпжавају друге заппслене. 
 
7. ЗАКЉУЧАК 
 

Циљ пвпг плана је да се у пптпунпсти примеоују прпписане превентивне мере заштите 
заппслених какп би смаоип ризик пд ппјаве COVID-19 у ССПС. Сви заппслени и раднп 
ангажпвана лица, а ппсебнп пни кпји су у неппсреднпм кпнтакту са странкама у пбавези су да 
се дпследнп придржавају наведених превентивних мера, кап пдгпвпр на ппјаву заразе. 

Одлуке надлежних пргана су саставни деп Плана примене мера. 
 
У Бепграду, 
15.11.2020. гпдине 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Ива Ппппвић 


