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1. УВОД 

 

1.1. Дефиниција епидемиолошког надзора 

 

Епидемиолошки надзор је стално, систематско прикупљање, анализирање и тумачење 

података о заразним болестима, као и упућивање повратних информација онима који учествују 

у прикупљању података или њиховом коришћењу, у циљу спречавања појаве и сузбијања 

заразних болести (Закон о заштити становништва од заразних болести, „Службени гласник 

РС”, бр. 15/2016). 

Неопходно је континуирано спроводити мониторинг епидемиолошких, клиничких и 

вирусолошких карактеристика обољења и пратити утицај на здравствени систем и друштво у 

целини. 

На основу препорука Светске здравствене организације (СЗО) и Европског центра за 

контролу болести (ECDC) неопходно је спроводити више врста надзора коришћењем 

одређених показатеља како би се омогућило праћење епидемиолошких и клиничких 

карактеристика обољења, праћење циркулације вируса и процењивала тежина епидемије у 

популацији. 

1.2. Обољења изазвана новим корона вирусом SARS-CoV-2 

 

Корона вируси (CoV) су фамилија проузроковача различитих обољења, од благог 

назеба, до тешког облика болести тј.тешког акутног респираторог синдрома (SARS-CoV) или 

респираторог синдрома средњег истока (MERS-CoV).Корона вируси изазивају обољења 

животиња, а за сада се зна да 7 типова вируса могу изазвати и обољења људи, а само за неке 

(SARS-CoV i MERS-CoV) је доказано да се шире и интерхумано. 

Нови корона вирус SARS-CoV-2представља потпуно нови сој вируса који до сада није 

идентификован у хуманој популацији.Према гентској структури сличан је SARS-CoV. 

У децембу 2019.год. у Кини су се појавили случајеви пнеумонија непознате етиологије, а 7. 

јануара је потврђено да је SARS-CoV-2узрочник обољења. 
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Обољење може бити асимптоматског облика, или се може испољити као лако, средње 

тешко или тешко обољење са кашљем, недостатком даха, отежаним дисањем,повишеном 

телесном температуром, као и другим симптомима и знацима (нагли губитак мириса, укуса 

или промена укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, умор, повраћање и/или пролив).У 

тежим случајевима, инфекција може да изазове упалу плућа, тешки акутни респираторни 

синдром, бубрежну инсуфицијенију, па и смрт. 

Просечна дужина инкубације је 5-6 дана (максимална 14 дана)1. 

Обољење се преноси интерхумано, обично после блиског директног контакта са 

инфицираном особом, капљицама, или путем индиректног контакта (свеже контамининираних 

руку или предмета). 

Вирусна РНК се може доказати код људи 1-3 дана пре почетка симптома и то са 

највећим нивоом репликације вируса на дан појаве симптома. Вирус способан за 

размножавање изолован је код особа са благом до средње тешком болешћу до 8-9. дана  од 

почетка болести, а код особа са тежим формама и касније.2 Стога се може сматрати да период 

заразности траје од 1-3 дана пре појаве симптома и до 14 дана након почетка болести код 

највећег броја оболелих. 

За сада је ограничен ниво знања о епидемиолошким и клиничким карактеристикама 

инфекције изазване SARS-CoV-2. 

2. НАДЗОР НАД ОБОЉЕЊИМА ИЗАЗВАНИХ НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ 

SARS-CoV-2 

 

Општи циљ надзора је регистрација укупног броја случајева оболевања и умирања 

изазваних новим корона вирусом SARS-CoV-2 у Републици Србији (у даљем тексту: 

COVID-19). 

Специфични циљеви који се остварују спровођењем надзора су: 

 
1World Health Organization, Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions, Scientific 

brief, 9 July 2020, https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-

implications-for-ipc-precaution-recommendations 

 
2Ibid 

https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
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1. Правовремено прикупљање информација о активности вируса SARS-CoV-2 

на територији Републике Србије и размена информација са партнерима у 

Европи (ECDC) и свету (СЗО); 

2. Прикупљање, обрада, анализа и јавна доступност клиничко-

епидемиолошких података о активности вируса SARS-CoV-2 у Републици 

Србији; 

3. Обезбеђивање информација за планирање превентивних активности и мера 

сузбијања, како би омогућили: 

• процену епидемиолошке ситуације COVID-19; 

• обезебеђење критеријума и стварање услова за пријаву и одјаву 

епидемије; 

• праћење тока и тежине епидемије COVID-19; 

• праћење генетских и антигенских особина вируса SARS-CoV-2. 

Циљну групу представља целокупно становништво Републике Србије. 

2.1. Показатељи надзора 

 

1) Квантитативни показатељи: 

1. Укупан број тестираних случајева сумње 

2. Број лабораторијски потврђених случајева сумње (кумулативно и на 

дневном нивоу) 

3. Пропорција потврђених у односу на тестиране случајеве сумње 

4. Број хоспитализованих случајева 

5. Број случајева на механичкој вентилацији 

6. Број лица из контакта који су праћени 

7. Број новоидентификованих лица из контакта 



 

4 
 

8. Стопа инциденција COVID-19 по узрасту3, полу, општинама и окрузима 

9. Стопа морталитета од COVID-19 по узрасту, полу, општинама и 

окрузима 

10. Леталитет од COVID-19 по окрузима  

На основу квантитативих показатеља надзора процењују се квалитативни 

показатељи. 

2) Квалитативни показатељи: 

1. Географска раширеност обољења COVID-19 у популацији 

2. Интензитет клиничке активности вируса 

3. Тренд стопе инциденције обољења COVID-19 

4. Степен оптерећења на свим нивоима здравствене заштите (примарни, 

секундарни и терцијарни) 

2.2. Дефиниција случаја COVID-194 

 

Клинички критеријум 

Особа која има барем један од ниже наведених симптома*: 

Кашаљ, повишену телесну температуру, отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула 

мириса, укуса или промену укуса. 

Радиолошки дијагностички критеријум 

Радиолошки доказ лезија компатибилних с COVID-19. 

Лабораторијски критеријум 

Детекција SARS-CoV-2 РНК у клиничком узорку. 

 
3Узрасне групе:  0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+ 
4European Center for Disease Prevention and Control, Case definition for coronavirus disease 2019 (COVID-19), as of 

29 May 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
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Епидемиолошки критеријум 

Барем један од два наведена: 

• блиски контакт** с оболелим од COVID-19 унутар 14 дана пре почетка симптома  

• болесник је унутар 14 дана пре почетка симптома био корисник или запосленик 

установе социјалне заштите за смештај лица у којој је потврђена трансмисија COVID-

19. 

 

Класификација случаја 

Могућ случај: 

Особа која испуњава клиничке критеријуме. 

Вероватан случај: 

Особа која испуњава клиничке критеријуме и један од епидемиолошких критеријума; 

ИЛИ 

Особа која испуњава радиолошки дијагностички критеријум. 

Потврђен случај: 

Особа која испуњава лабораторијски критеријум. 

*Додатни, мање специфични, критеријуми могу укључивати главобољу, језу, болове у 

мишићима, умор, повраћање и/или пролив. 

** Блиски контакт укључује било коју од доле наведених изложености код особе која је 

била у контакту са случајем COVID-19 у периоду 48 часова пре појаве симптома до 14 дана 

након појаве симптома код тог случаја COVID-195: 

 Директан физички контакт с оболелим од COVID-19 (нпр. руковање, љубљење, 

мажење), 

 Незаштићен директан контакт с инфективним излучевинама оболелог од COVID-19 

(додиривање коришћених марамица голом руком или нпр. ако се болесник искашље у 

особу), 

 Контакт лицем у лице с COVID-19 болесником на удаљености мањој од два метра у 

трајању дужем од 15 минута, 

 
5European Center for Disease Prevention and Control, Contact tracing: public health management of persons, including 

healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union – second update, 8 April 2020, 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Contact-tracing-Public-health-management-persons-including-

healthcare-workers-having-had-contact-with-COVID-19-cases-in-the-European-Union%E2%80%93second-update_0.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Contact-tracing-Public-health-management-persons-including-healthcare-workers-having-had-contact-with-COVID-19-cases-in-the-European-Union%E2%80%93second-update_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Contact-tracing-Public-health-management-persons-including-healthcare-workers-having-had-contact-with-COVID-19-cases-in-the-European-Union%E2%80%93second-update_0.pdf
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 Боравак у затвореном простору (нпр. учионица, соба за састанке, чекаоница у 

здравственој установи итд.) с COVID-19 болесником у трајању дужем од 15 минута, 

 Здравствени радник или друга особа која пружа непосредну негу оболелом од COVID-

19 или лабораторијско особље које рукује с узорцима оболелог без коришћења 

препоручене личне заштитне опреме (ЛЗО) или ако је дошло до пропуста у кориштењу 

ЛЗО, 

 Контакт у авиону или другом превозном средству с болесником два места испред, иза, 

или са стране; сапутници или особе које се брину о болеснику током путовања; особље 

које је послуживало у делу авиона у којем седи болесник (ако тежина клиничке слике 

или кретање болесника упућује на изложеност већег броја путника, блиским 

контактима се могу сматрати путници целог одељка или целог авиона). 

o Напомена: Код асимптоматских случајева COVID-19, контактом се сматра особа 

која је била у блиском контакту са тим случајем у периоду од 48 часова пре до 

14 дана након датума узорковања.6 

 

Тестирање на SARS-CoV-2 је индиковано код следећих пацијената: 

Пацијенти с акутном инфекцијом дисајног система (нагли почетак барем једног од 

следећих симптома/знакова болести: кашаљ, повишена телесна температура, 

диспнеја/недостатак ваздуха) или нагли губитак мириса, укуса или промена укуса или 

радиолошки доказ лезија компатибилних с COVID-19. 

И 

Боравак уназад 14 дана пре почетка симптома у подручју/држави у којем има 

груписања болести или је распрострањена трансмисија болести7; 

ИЛИ 

Блиски контакт с потврђеним или вероватним случајем обољења од COVID-19 унутар 

14 дана пре почетка симптома; 

ИЛИ 

Болест захтева хоспитализацију; 

ИЛИ 

Болесник је унутар 14 дана пре почетка симптома био корисник или запосленик 

установе социјалне заштите за смештај лица. 

 
6Idem 
7 Према класификацији СЗО доступној на интернет адреси: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/situation-reports/и подацима ECDC-а доступним на интернет адреси: 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/covid-19/covid-19.html 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/covid-19/covid-19.html
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Ако се на основу клиничке слике не може искључити COVID-19, а капацитети тестирања то 

омогућавају, све пацијенте који се обрате лекару са симптомима/знаковима компатибилним с 

COVID-19 треба тестирати на SARS-CoV-2 због активног тражења оболелих. 

Дефиниције случаја се заснивају на тренутно доступним информацијама и могу бити 

ревидиране са пристизањем нових информација. 

 

2.3. Дефиниција смртног исхода услед COVID-198 

 

Сваки смртни исход код потврђеног или вероватног случаја обољења COVID-19 сматра 

се смрћу услед обољења COVID-19уколико не постоји јасан други узрок смрти који може 

наступити независно од обољења COVID-19 (нпр. траума). 

Не постоји период опоравка између почетка болести и смртног исхода, имајући у виду 

да смрт од обољења COVID-19 наступа искључиво у случају појаве клиничко манифестног 

обољења. 

Смртни исход због COVID-19 не може се приписати другој болести (нпр. карциному) и треба 

га рачунати независно од других постојећих стања за која се сумња да су покренула тешку 

клиничку слику COVID-19. 

Шифрирање случаја COVID-19 по МКБ 10: 

U07.1 COVID-19, вирус идентификован 

U07.2 COVID-19, вирус неидентификован 

 

2.4. Пријављивање и извештавање 

 

Хитна пријава сумње на COVID-19 доставља се од стране доктора медицине који 

постави сумњу најбржим могућим путем (телефоном, факсом, мејлом) уз истовремено 

подношење индивидуалног обрасца случаја сумње епидемиолошкој служби територијално 

надлежног института/завода за јавно здравље у  складу са Правилником о пријављивању 

заразних болести и посебних здравствених питања.  

 
8World Health Organization, International guidelines for certification and classification (coding) of COVID-19 as cause 

of death, Based on ICD International Statistical Classification of Diseases (16 April 2020), 

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf 

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf
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Доктор медицине доставља појединачну пријаву обољења, као и смрти од COVID-19 

епидемиолошкој служби територијално надлежног института/завода за јавно здравље на 

обрасцу број 1(Прилог1)у складу са Правилником о пријављивању заразних болести и 

посебних здравствених питања.  

Линијску листу случајева сумње COVID-19 (Прилог2) обједињује епидемиолошка 

служба територијално надлежног института/завода за јавно здравље и доставља Институту за 

јавно здравље Србије на дневном нивоу, до 15 часова за претходни дан, а по потреби и чешће. 

Класификацију/рекласификацију случајева спроводи епидемиолошка служба територијално 

надлежног института/завода за јавно здравље у сарадњи са Институту за јавно здравље Србије. 

Обезбеђивање података кроз информациони систем за праћење COVID-19 и експортовање 

доступних података у ексел формату за дефинисани временски период омогућиће потребне 

анализе и извештавање. 

Резултате лабораторијског испитивања случаја сумње/могућег случајаCOVID-19 

лабораторија/едоставља доктору медицине који је поднео захтев за лабораторијско 

испитивање, територијално надлежном заводу за јавно здравље и Институту за јавно здравље 

Србије,одмах по добијању резултата а у складу са Правилником о пријављивању заразних 

болести и посебних здравствених питање  (Прилог1) и истовременим уносом података о 

извршеном лабораторијском испитивању кроз информациони систем за праћење COVID-19. 

Пријаву епидемије заразне болести COVID-19 попуњава доктор медицине 

специјалиста епидемиологије из института/завода за јавно здравље одмах, а најкасније у року 

од три дана када је епидемија утврђена, доставља Институту за јавно здравље Србије на 

обрасцу број 2 (Прилог1). 

Одјава епидемије COVID-19 врши се по истеку двоструког максималног 

инкубационог периода на обрасцу број 3 који попуњава доктор медицине специјалиста 

епидемиологије из института/завода за јавно здравље и доставља Институту за јавно здравље 

Србије (Прилог1). 

Заводи за јавно здравље на територији АП Војводине пријаву и одјаву епидемије 

COVID-19 подносе и Институту за јавно здравље Војводине. 
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Пријаву инфекције изазване SARS-CoV-2 повезане са здравственом заштитом 

(болничке инфекције) попуњава доктор медицине који утврди случај инфекције у року од три 

дана када је инфекција потврђена и доставља територијално надлежном заводу за јавно 

здравље и Институту за јавно здравље Србије на обрасцу број 7 (Прилог1). 

Пријава и одјава болничке епидемије попуњава се на обрасцу 2 и 3 (Прилог1). 

Институт за јавно здравље Србије обједињује податке и повратно информише све 

учеснике у надзору, Министарство здравља, Светску здравствену организацију и друге 

релевантне институције и организације. 

3. ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ КОД КОГА ЈЕ ПОСТАВЉЕНА СУМЊА НА 

ИНФЕКЦИЈУ ВИРУСОМ SARS-CoV-2 У ФАЗИ ЛОКАЛНЕ ТРАНСМИСИЈЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

3.1 ОБАВЕЗЕ ЛЕКАРА ДОМА ЗДРАВЉА У СИСТЕМУ НАДЗОРА НАД COVID-19 

 

a) Први контакт и утврђивање могућег/случаја сумње или вероватног случаја 

COVID-19 

 

Први преглед на COVID-19 се мора извршити код свих случајева сумње према Упутству за 

збрињавање COVID-19 пацијента на нивоу примарне здравствене заштите (Прилог 4), а 

узимање узорака према Категоризацији група у односу на установу која узима узорак за 

тестирање (Прилог 5) и COVID-19 групе за тестирање према степену приоритета (Прилог 

6), као и према инструкцији COVID-19 тестирање у Републици Србији (Прилог17)  при чему се 

узорак доставља лабораторији за тестирање на COVID-19 преко надлежног института/завода 

за јавно здравље (Прилог 9). 

Пацијенти са благим респираторним инфекцијама којима је узет узорак упућују се у 

кућну изолацију до добијања налаза лабораторијског испитивања. 

Особе са позитивним налазом PCR теста које не испуњавају критеријуме за упућивање 

на болничко лечење остају у кућној изолацији, са контролом у случају погоршања или појавом 

неког симптома који испуњава критеријуме за упућивање у болницу.  

          Подаци за доношење одлуке о прекиду изолације су време појаве првих симптома и 

знакова болести и њихово трајање, односно време добијања првог позитивног PCR налаза 
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на SARS-CoV-2, у зависности да ли се ради о симптоматској или асимптоматској 

инфекцији узрокованој  SARS-CoV-2. Рутинско контролно RT-PCR тестирање није 

потребно ради доношења одлуке о прекиду изолације код особе инфициране вирусом 

SARS-CoV-2, осим у изузетним ситуацијама када је то оправдано због клиничких или 

епидемиолошких  индикација (Прилог16). 

        Лекар у матичном дому здравља (COVID амбуланти) врши контролни преглед код свих 

пацијената са COVID-19 и у складу са наведеним критеријумима издаје извештај о 

престанку мере изолације (Прилог16). 

 

Неопходни услови за кућну изолацију су: 

1. Посебна соба за оболелог или могућност сепарације од других чланова 

домаћинства,  

2. Услови за придржавање прописаног хигијенско-дијететског режима и за узимање 

прописане терапије,  

3. Одржавање личне хигијене,  

4. Одржавање контакта телефоном са лекаром.  

 

Пацијенту и/или члановима породице се даје упутство о примени мера заштите за 

смањење ризика од инфекције. 

 У случају да лекар током периода праћења оболелог посумња да је код особе дошло до 

погоршања здравственог стања тј.да су присутни симптоми и знаци инфекције доњих 

респираторних путева, односно да постоји ризик од настанка тешке акутне респираторне 

болести, након прегледа и остале дијагностике (РТГ и лабораторијске анализе), ако пацијент 

испуњава критеријуме издаје пацијенту упут за болничко лечење и упућује га надлежној 

установи на даљи преглед и лечење (Прилог 4).  

 

 Поступак је следећи: 

 

1. Лекар је дужан да организује санитетски транспорт пацијента у сарадњи са домом 

здравља у којем је запослен или надлежном службом/установом хитне медиционске 

помоћи.   

2. Пацијент је у обавези да носи маску.  
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3. Ординирајући лекар обавештава епидемиолога територијално надлежног 

института/завода за јавно здравље, шаље податке о блиским контактима на доле 

описан начин и уноси податке  у информациони систем за праћење COVID-19. 

 

б) Идентификација блиских контаката 

 

Блиски контакт укључује било коју од доле наведених изложености код особе која је 

била у контакту са случајем COVID-19 у периоду 48 часова пре појаве симптома до 14 дана 

након појаве од појаве симптома код тог случаја COVID-199: 

 Директан физички контакт с оболелим од COVID-19 (нпр. руковање, љубљење, 

мажење), 

 Незаштићен директан контакт с инфективним излучевинама оболелог од COVID-19 

(додиривање коришћених марамица голом руком или нпр. ако се болесник искашље у 

особу), 

 Контакт лицем у лице с COVID-19 болесником на удаљености мањој од два метра у 

трајању дужем од 15 минута, 

 Боравак у затвореном простору (нпр. учионица, соба за састанке, чекаоница у 

здравственој установи итд.) с COVID-19 болесником у трајању дужем од 15 минута, 

 Здравствени радник или друга особа која пружа непосредну негу оболелом од COVID-

19 или лабораторијско особље које рукује с узорцима оболелог без коришћења 

препоручене личне заштитне опреме (ЛЗО) или ако је дошло до пропуста у кориштењу 

ЛЗО, 

 Контакт у авиону или другом превозном средству с болесником два места испред, иза, 

или са стране; сапутници или особе које се брину о болеснику током путовања; особље 

које је послуживало у делу авиона у којем седи болесник (ако тежина клиничке слике 

или кретање болесника упућује на изложеност већег броја путника, блиским 

контактима се могу сматрати путници целог одељка или целог авиона). 

Напомена: Код асимптоматских случајева COVID-19, контактом се сматра особа која је 

била у блиском контакту са тим случајем у периоду од 48 часова пре до 14 дана након датума 

узорковања. 

 

Ординирајући лекар након прегледа пацијента који указује на могући/вероватни случај 

COVID-19, попуњава Образац за испитивање случаја инфекције изазване новим корона 

 
9European Center for Disease Prevention and Control, Contact tracing: public health management of persons, including 

healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union – second update, 8 April 2020, 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Contact-tracing-Public-health-management-persons-including-

healthcare-workers-having-had-contact-with-COVID-19-cases-in-the-European-Union%E2%80%93second-update_0.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Contact-tracing-Public-health-management-persons-including-healthcare-workers-having-had-contact-with-COVID-19-cases-in-the-European-Union%E2%80%93second-update_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Contact-tracing-Public-health-management-persons-including-healthcare-workers-having-had-contact-with-COVID-19-cases-in-the-European-Union%E2%80%93second-update_0.pdf
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вирусом SARS-CoV-2 и пописује блиске контакте оболелог, које је пацијент остварио два 

дана пре и након појаве првих симптома болести (Прилог 3).  

Наведени образац за сваки могући/вероватни случај COVID-19 доставља се 

епидемиологу територијално надлежног института/завода за јавно здравље електронском 

поштом, односно подаци се уносе у информациони систем за праћење COVID-19 и достављају 

надлежном институту/заводу за јавно здравље и пријаву оболења, односно смрти од COVID-19 

(Прилог 1). 

 У установама примарне здравствене заштите које имају запосленог епидемиолога, у 

претходно наведене активности ангажује се и епидемиолог. 

 

b) Место извођења клиничког прегледа 

 

Преглед се спроводи у посебној соби за изолацију. 

У соби за изолацију пацијенту се даје упутство о мерама респираторне хигијене 

(коришћење марамица приликом кијања или кашљања) и омогућава прање руку топлом водом 

и сапуном или употребом средстава за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. 

Треба онемогућити улазак у собу за изолацију другим пацијентима, као и особљу које 

није неопходно за пружање медицинске помоћи. 

Пацијента код кога су индиковани специјалистички прегледи или додатне 

дијагностичке процедуре (нпр. рентгенско снимање), на допунске прегледе води особље 

установе након претходног обавештавања надлежног здравственог особља које треба да обави 

потребне прегледе и припреме за примену мера заштите. 

Пацијент се са маском преко уста и носа води унапред одређеним путем, при чему се 

мора водити рачуна да пацијент не долази у блиски контакт са другим особљем, пацијентима 

или посетиоцима у здравственој установи. 

Све инвазивне процедуре (узимање крви или урина за лабораторијски преглед, давање 

инјекција, узимање узорака за лабораторијску потврду инфекције) спроводе се у соби за 

изолацију уз примену свих прописаних мера заштите. 

 

г) Мере заштите здравственог особља током прегледа 

 

Приликом прегледа особа са инфекцијама органа за дисање или сумњом на инфекцију 

органа за дисање, а посебно код особа које имају симптоме и знаке инфекције доњих 
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респираторних путева или су у ризику од настанка тешке акутне респираторне болести, 

изабрани лекар и друго здравствено особље у примарној здравстевној заштити су дужни да 

примењују стандардне мере заштите, као и мере заштите од инфекција које се преносе 

капљицама и инфекција које се преносе контактом које укључују следеће: 

 

1. Коришћење заштитне маске (хируршке) преко уста и носа, 

2. Коришћење рукавица приликом прегледа током код ког постоји ризик од контакта 

са слузокожама или телесним течностима оболеле особе, 

3. Коришћење заштитног мантила, наочара или визира, 

4. Прање руку топлом водом и течним сапуном у трајању од најмање 20 секудни, 

након прегледа, односно након сваког незаштићеног контакта са слузокожама или 

телесним течностима пацијента, 

5. Примену свих принципа безбедног давања инјекција, 

6. Примену материјала и опреме за једнократну употребу (шпатуле, шприцеви и игле) 

7. Дезинфекцију опреме за вишекратну употребу 70% алкохолом одмах након 

употребе (стетоскопи, термометри), 

8. Избегавање додиривања уста, носа и очију потенцијално контаминираним рукама, 

9. Дезинфекцију површина са којима је пацијент долазио у контакт, односно које су 

дошле у контакт са пацијентовим телесним течностима,  

10. Рутинску дезинфекцију површина у просторијама за рад са пацијентима, 

11. Смањење броја особља које долази у контакт са пацијентима који имају симптоме и 

знаке респираторних инфекција на најмањи потребан број, 

12. Примену мера за безбедно управљање инфективним отпадом.   

 

3.2 ОБАВЕЗЕ ЕПИДЕМИОЛОГА ТЕРИТОРИЈАЛНО НАДЛЕЖНОГ 

ИНСТИТУТА/ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

 

Епидемиолог врши епидемиолошко испитивање и постављање индикација за узимање 

узорака могућег случаја за лабораторијско испитивање у складу са Категоризацијом група у 

односу на установу која узима узорак за тестирање (Прилог 5) и према инструкцији 
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COVID-19 тестирање у Републици Србији (Прилог 17), при чему се узорак доставља 

лабораторији за тестирање на COVID-19 (Прилог 9). 

Задаци епидемиолога након добијања података: 

1. Унос података пацијента у листу случајева, односно у информациони систем за 

праћење COVID-19. 

2. Унос података о утврђеним блиским контактима у листу контаката, односно у 

информациони систем за праћење COVID-19. 

3. Анализа података о случајевима, процена епидемиолошке ситуације за територију 

надлежности. 

4. Пружање стручно методолошке помоћи здравственим и другим 

установама/институцијама на територији надлежности. 

5. Координација спровођења мера спречавања и сузбијања епидемије 

 

Епидемиолог доставља списак блиских контаката потврђеног или вероватног случаја, 

са наведеним датумом последњег контакта са COVID-19 случајем, надлежном санитарном 

инспектору ради издавања решења о стављању под здравствени надзор у складу са Законом. 

Након тога, епидемиолог позива све особе са списка контаката потврђеног или 

вероватног случаја и обавештава их о потреби кућне самоизолације, у трајању од 14 дана од 

дана последње изложености, односно да се у случају појаве симптома јаве у дом здравља ради 

прегледа и лечења.  

Надлежни санитарни инспектор контролише спровођења мера у складу са законом. 

Све случајеве сумње којима је узорковање обавио надлежни институт/завод за јавно 

здравље, по добијању резултата лабораторијског испитивања, исти је дужан да обавести о 

резултату тестирања и даљем поступку. 

По добијању резултата лабораторијског испитивања, према потреби епидемиолог 

спроводи рекласификацију према дефиницији случаја. 

По спроведеној рекласификацији случаја, надлежна епидемиолошка служба доставља 

линијску листу свих случајева Институту за јавно здравље Србије или уноси измену у 

информациони систем за праћење COVID-19. 
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3.3 ОБАВЕЗЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ 

НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите обављају дијагностику 

и лечење оболелих у складу са Протоколом за поступање са COVID-19 пацијентима на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (прилог 12), Правилима скора 

раног упозорења за COVID-19 пацијенте (Прилог 13) и Протоколом за лечење пацијената 

са COVID-19 (Прилог 14) (клинички алгоритми) које је припремила установа која обавља 

референтне пословеиз области инфектологије.  

Узорковање на COVID-19 на овом нивоу здравствене заштите се спроводи према 

Категоризацији група у односу на установу која узима узорак за тестирање (Прилог 5) и 

COVID-19 групе за тестирање према степену приоритета (Прилог 6), као и према 

инструкцији COVID-19 тестирање у Републици Србији (Прилог17), при чему се узорак 

доставља лабораторији за тестирање на COVID-19 преко надлежног института/завода за јавно 

здравље (Прилог 9). 

Установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите податке о оболелима 

уносе у информациони систем за праћење COVID-19 и достављају надлежном 

институту/заводу за јавно здравље пријаву сумње (Прилог 3), као и пријаву оболења, односно 

смрти од COVID-19 (Прилог 1). 

 

Критеријуми за отпуст COVID-19 пацијента дефинисани су кроз Прилог 15. 

 

Пацијент који се лечи од болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а налази се 

на болничком лечењу у болници или у привременом објекту за смештај и лечење лица 

оболелих од заразне болести COVID-19, код кога је први контролни тест (PCR налаз бриса) 

негативан и који је у општем добром стању отпушта се из болнице/привремене болнице, уз 

налог за наставак обавезне кућне изолације у наредном периоду од 14 дана од дана отпуста. 

 

Пацијенти остају у кућној изолацији у складу са критеријумима за завршетак изолације 

(Прилог 16). 

 

Препоручени услови у кућној изолацији су (Прилог 10): 
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– Независни животни простор са учесталим проветравањем и дезинфекцијом; 

– Избегавајте контакт са малом децом, старијим особама и имунокомпромитованим 

особама код куће; 

– Пацијенти и чланови њихових породица морају носити маске и често прати руке; 

– Телесну температуру мерити два пута дневно (ујутро и увече), обратити пажњу на било 

какву 

– Промену у здравственом стању пацијента. 

 

3.4. ОБАВЕЗЕ ИНСТИТУТА ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ 

„ТОРЛАК“И ДРУГИХ COVID-19 ЛАБОРАТОРИЈА 

 

1. Обезбеђивање потребних реагенаса за лабораторијско испитивање случаја 

сумње/могућег случаја 

2. Дефинисање адекватног узорка случаја и процедура за узорковање и транспорт 

3. Тумачење резултата тестирања 

4. Достављање резултата лабораторијског испитивања случаја сумње/могућег случаја 

лекару/клиничару, територијално надлежном заводу за јавно здравље и Институту 

за јавно здравље Србије одмах, најбржим могућим путем по добијању резултата и 

уношење у информациони систем за праћење COVID-19. 

 

3.4.1. Упутство за узимање материјала за вирусолошко тестирање COVID-19 

 

У даљем тексту се налази упутство референтне лабораторије Института за 

вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.  

 

За потврду инфекције вирусомSARS-CoV-2, потребно је што пре од почетка болести од 

особе са суспектном инфекцијом, узети комбиновани брис ждрела и носа. 

 

Узимање бриса из ждрела и носа 

1. Начин узимања је исти као код сумње на грип! 

2. Користи се исти транспортни медијум који се користи за грип 
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3. Транспортни медијум (обезбеђује Институт Торлак и друге лабораторије) чувати и 

користити по упутству лабораторије 

4. Стерилни штапићи са ватом 

5. Стерилан брис енергично превући преко слузокоже задњег зида ждрела. 

6. Други брис увући што дубље у носну шупљину и ротирати га неколико пута. 

7. Оба бриса ставити у исту бочицу са транспортним медијумом, уз благо мешање 

бриса у медијуму/транспортни медијум постаје благо облачаст. 

8. Преломити крајеве брисева који су ван бочице тако да бочица може да се затвори. 

Не додиривати отвор бочице са медијумом! 

9. Чврсто затворити бочицу да не би дошло до изливања заразног материјала у току 

транспорта. 

10. Правилно обележити бочицу / име и презиме / и попунити Упутну листу и Образац 

за испитивање случаја сумње на COVID-19 

11. Материјал транспортовати до COVID-19лабораторије најкасније 48 сатиод момента 

узимања. 

12. Приликом узорковања материјала користити личну заштитну опрему! 

13. Најавити лабораторији  доношење материјала 

14. Транспорт се врши на +2 до + 8 C 

15. До транспорта узорке чувати на + 4 C (у фрижидеру) 

16. Не замрзавати узорке на – 20 C јер се губи инфективност вируса. 

Упут за лабораторијско испитивање наCOVID-19 референтне лабораторије Института за 

вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ је дат у прилогу овог документа. 

 

Резултате лабораторијског испитивања случаја сумње/могућег случаја COVID-19 

лабораторија доставља доктору медицине који је поднео захтев за лабораторијско испитивање, 

територијално надлежном заводу за јавно здравље и Институту за јавно здравље Србије, одмах 

по добијању резултата, а у складу са Правилником о пријављивању заразних болести и 

посебних здравствених питање  (Прилог1)  и истовременим уносом података о извршеном 

лабораторијском испитивању кроз информациони систем за праћење COVID-19.  
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4. ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ КОМЕ ЈЕ ПРИЛИКОМ УЛАСКА У РЕПУБЛИКУ 

СРБИЈУ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ПОД ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР У 

ВЕЗИ СА МОГУЋОМ ИЗЛОЖЕНОШЋУ ИНФЕКЦИЈИ НОВИМ КОРОНА 

ВИРУСОМ SARS-COV-2 

 

Особа којој је приликом уласка у Републику Србију издато решење о стављању под 

здравствени надзор има обавезу да се у року од 24 часа јави епидемиологу територијално 

надлежног института/завода за јавно здравље. 

Епидемиолог, поред узимања идентификационих података од особе, узима и детаљну 

епидемиолошку анамнезу која укључује следеће: 

1. Податке о боравку у подручјима где су регистровани случајеви обољења изазваног 

новим корона вирусом (називи, датуми), 

2. Податке о контакту са особама које су имале респираторну инфекцију изазвану 

новим корона вирусом или непознатим узрочником (место, датум),  

3. Податке о одласку у здравствене установе у којима је било регистрованих случајева 

обољења од инфекције изазване новим корона вирусом, нарочито ако је било 

оболевања међу здравственим радницима, уколико је то особи под надзором 

познато (називи установа, датум). 

Епидемиолог даје особи под надзором усмено упутство о начину праћења здравственог 

стања и о поступку у случају појаве симптома и знакова респираторне инфекције (повишена 

телесна температура, кашаљ, отежано дисање) или других симптома који могу указивати на 

инфекцију узроковану новим корона вирусом – позивање епидемиолога телефоном ради 

добијања упутства за даљи поступак, као и о мерама заштите. 

Епидемиолог даје усмено упозорење особи под назором да у случају појаве симптома и 

знакова респираторне инфекције смањи контакт са другим особама у домаћинству или на 

радном месту, да одмах стави хируршку маску преко уста и носа, појача одржавање личне 

хигијене, као и да се одмах јави телефоном у COVID амбуланту ради спровођења даљег 

поступка дијагностике и терапије. 

Мере у циљу спречавања уношења и ширења SARS-CoV-2 у Републици Србији се 

мењају у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом у земљи и другим земљама и 

објављују у Одлуци о проглашењу болести COVID-19 заразном болешћу. 
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5. ПРИНЦИПИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ВИРУСА ПРИЛИКОМ 

ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ/УЗИМАЊА УЗОРКА ОСОБИ СА 

СУМЊОМ НА COVID-1910 

 

            Потребно је да се правилним мерама превенције сведе на минимум ризик за 

експозицију узрочницима респираторних инфекција, укључујући и SARS-CoV-2. Мере које се 

примењују спроводе се пре него што болесник са респираторном инфекцијом стигне у 

здравствену установу и током боравка болесника у здравственој установи. 

 

5.1.Пре доласка у здравствену установу 

Пре доласка у здравствену установу потребно је да сви који имају симптоме било које 

респираторне инфекције (кашаљ, цурење из носа, грозницу) примењују мере превенције 

њиховог ширења, пре свега носе маску и прате процедуре тријаже. 

 

5.2. Превоз болесника  

Уколико се болесник са респираторном инфекцијом довози у болницу колима хитне помоћи, 

потребно је да санитетска пратња обавести здравствену установу (пријемни део хитне помоћи) 

о каквом је болеснику реч, што ће дати времена здравственим радницима да се припреме за 

пријем пацијента. 

 

Особље у санитетској пратњи особе са сумњом или потврђене инфекције SARS-CoV-2 носи 

личну заштитну опрему (ЛЗО), према Упутству за рационалну употребу ЛЗО. Уколико је 

 
10 World Health Organization. Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected. 29 June 2020. 

Dostupno na: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4 

 

World Health Organization. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. Interim 

guidance. WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.2 Dostupno na: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

 

European Center for disease Control and Prevention. Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in helath care settings. Fouth 

update, 3 July 2020. Dostupno na: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-

healthcare-settings 

 

European Center for disease Control and Prevention. Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, Wuhan, China; first 

update 22 January 2020. ECDC, Stocholm. Dostupno na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk-assessment-pneumonia-Wuhan-

China-22-Jan-2020.pdf 

 

European Center for disease Control and Prevention. Infection prevention and control for the care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings. 

ECDC, Stocholm. Dostupno na: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-

settings 

 
European Center for disease Control and Prevention. Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the 

care of patients with suspected or confirmed COVID-19. ECDC, Stocholm. Dostupno na: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-

wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk-assessment-pneumonia-Wuhan-China-22-Jan-2020.pdf
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings
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возило подељено физичком (стакленом) преградом, возач који седи у предњем делу возила, не 

мора да носе ЛЗО. Међутим, уколико таква преграда не постоји, возач такође носи ЛЗО. После 

превоза таквог болесника површине у колима хитне помоћи треба да буду опране и 

дезинфиковане уобичајеним средствима за дезинфекцију површина, а медицински отпад 

правилно уклоњен. 

 

5.3. Током боравка болесника у здравственој установи 

Током боравка болесника у здравственој установи потребно је да се све особе са симптомима 

респираторне инфекције, укључујући и особе са сумњом на SARS-CoV-2, придржавају мера 

респираторне хигијене, да се спречава контаминација током кашљања и кијања, да се обавља 

хигијена руку и врши тријажа.  

 

Потребно је осигурати да болесници са сумњом на респираторну инфекцију, укључујући и оне 

са сумњом на SARS-CoV-2, не чекају међу осталим пацијентима који траже помоћ. Неопходно 

је одредити засебан, добро проветрен простор, који омогућава одвајање болесника у 

чекаоници на растојање од најмање једног метра, уз олакшану могућност спровођења мера 

респираторне хигијене. Болесник може чекати свој ред на преглед и у личном возилу или 

испред здравствене установе, а када дође ред на његов преглед може бити обавештен 

мобилним телефоном да уђе у здравствену установу. 

 

На уласку у здравствену установу, у чекаоницама, као и на шалтерима за пријаву пацијената 

здравствене установе, треба да стоје медицинске маске, марамице, средства на бази алкохола 

(60–95%) за хигијену руку, као и канте за одлагање употребљених марамица. 

 

Поставити визуелна упозорења о свим правилним мерама превенције (натписе, плакате) на 

улазу и стратешким местима (чекаонице, лифтови, кафетерије). Упозорења би требало да 

садрже информације о правилној употреби маски, марамица за покривање носа и уста током 

кијања и кашљања, као и о одлагању употребљених марамица у канте за отпад. Од критичног 

значаја је постављање информације о правилној хигијени руку. 

 

Светска здравствена организација (СЗО) препоручује пет кључних мера у превенцији и 

спречавању ширења COVID-19 у здравственим установама: 
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1. Скрининг и тријажа за рано откривање пацијената са суспектном COVID-19 инфекцијом и 

брза примена мера за контролу извора инфекције 

2. Примену стандардних мера предострожности (опреза) за све пацијенте 

3. Примену додатних мера предострожности  

4. Административне мере контроле инфекције 

5. Мере контроле болничке средине и aрхитектонске мере 

 

5.3.1.Скрининг и тријажа за рано откривање пацијената са суспектном COVID-19 

инфекцијом и брза примена мера за контролу извора инфекције 

 

Скрининг и тријажа 

Скрининг и тријажа који укључује рано откривање и брзо издвајање пацијената (контрола 

извора) са симптомима респираторне инфекције у део одвојен од осталих пацијената, 

представљају основне мере за брзу идентификацију и адекватну изолацију и негу пацијената са 

сумњом на обољење изазвано SARS-CoV-2. Потребно је о томе обавестити надлежног 

епидемиолога. 

 

 Да би се оклакшало рано откривање суспектних случајева, здравствена установа треба да: 

• Истаке видљиву информацију на улазу у установу које упућују пацијенте са знацима и 

симптомима COVID-19 да се јаве на одређено место за скрининг; 

• Одвоји засебан улаз  за пацијенте са знацима и симптомимаCOVID-19; 

• Обучи особље о знацима и симптомима COVID-19 и најновијим дефиницијама случаја;  

• Охрабри здравствене раднике да примењују висок ниво сумње на инфекцију; 

• Обезбеди да особље може да одржава удањеност од најмање 1,5 метар од пацијената, у 

идеалном случају са одвајањем стакленом / пластичном преградом . Ако то није могуће, 

особље треба да носи маску и визир; 

• Оформи место на улазу у здравствену установу где ће се вршити тријажа а које ће бити 

опремљено потребним средствима (папирне марамице, медицинске маске, средство на 

бази алкохола за  хигијену руку, канте за одлагање употребљених марамица итд), као и 

ЛЗО;  
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• Користи алгоритам скрининга да благовремено идентификује и усмери пацијенте са 

сумњом на COVID-19 у собу за изолацију или на одређено место у чекаоници; сви 

пацијенти за које се сумња да су оболели од  COVID -19 треба би да носе маску и да 

буду удаљени један од другог најмање 1,5 метар у предвиђеној, добро проветреној 

чекаоници; 

• Осигура да је пацијенти са сумњом на COVID-19 не чекају дуго на преглед; 

• Пацијенти са сумњом на COVID-19 који имају симптоме тешке болести треба да буду 

приоритетно прегледани. 

Изолација или одређено место у чекаоници 

• Здравствене установе које немају  довољно појединачних соба за изолацију на хитном 

пријему требало би да одвоје посебан, добро проветрен простор – чекаоницу  за 

пацијенте са сумњом на COVID-19. У чекаоници треба да буду постављене столице 

удаљене најмање 1,5 метар, или клупе али на којима ће пацијенти седети удељени бар 

један метар; 

• Изолација или чекаоница треба да имају засебне тоалете, лавабо за хигијену руку и 

канте за смеће са поклопцем за одлагање папирних марамица које се користе за 

респираторну хигијену или након прања руку; 

• Истаћи видљива обавештења/постер о правилној хигијени руку и респираторној 

хигијени. 

 

5.3.2.Примена стандардних мера предострожности према свим пацијентима 

 

Стандардне мере предострожности имају за циљ смањење ризика од трансмисије 

крвнопреносивих проузроковача болести и других патогена са познатог или непрепознатог 

извора инфекције. Представњају основни ниво мера спречавања и сузбијања инфекција и 

потребно их је примењивати у раду са свим пацијентима. 

Стандардне мере предострожности обухватају хигијену руку и мере респираторне хигијене; 

коришћење личне заштитне опреме (ЛЗО) у зависности од нивоа процењеног ризика, 

превенцију убода иглом или оштрим предметом, правилно управљање медицинским отпадом, 

чишћење болничке средине и стерилизацију опреме, као и третирање постељине пацијената. 
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Хигијена руку 

Хигијена руку је најефикаснија мера у превенцији ширења SARS-CoV-2 вируса и других 

патогена. У хигијени руку потребно је поштовати следеће принципе: 

• обављати хигијену руку поштујући националне препоруке и препоруке Светске 

здравствене организације (СЗО)  „Пет момената за хигијену руку”, односно обавити 

хигијену руку у пет ситуација: пре контакта са пацијентом, пре извођења чистих и 

антисептичних процедура, након контакта са телесним течностима, након контата са 

пацијентом и након контакта са околином пацијента; 

• хигијена руку обухвата хигијену руку средством на бази алкохола које садржи 70% 

алкохол и прање руку водом и сапуном уз коришћење папирних убруса за сушење руку; 

• средство на бази алкохола користити ако руку нису видљиво прољаве; 

• ако су руку видљиво прљаве или контмаиниране, опрати их водом и сапуном; 

• поштовати порписану технику и време потребно за хигијену руку. 

 

Респираторна хигијена 

Потребно је спроводити следеће мере респираторне хигијене: 

• истаћи видљиве информације о потреби да се прекрију нос и уста приликом кашљања 

или кијања; 

• после контакта са секретима респираторног тракта и/или коришћења марамице 

потребно је обавити хигијену руку; 

• дати хируршку маску пацијенту са сумњом на инфекцију изазвану SARS-CoV-2.  

 

Коришћење личне заштитне опреме (ЛЗО) 

Лична заштитна опрема (ЛЗО): рационална, правилна и конзистентна примена ЛЗО и 

правилна хигијена руку такође смањују могућност преношења вируса. Ефективност примене 

ЛЗО зависи од адекватног и редовног снабдевања установе овом опремом, тренинга особља за 

њену правилну примену, правилне хигијене руку и одговарајућег понашања.  

У превенцији COVID-19 се носи следећа ЛЗО: партикуларна или хируршка маска, заштита за 

очи (заштитне наочаре) или заштита за лице (визир), нестерилни заштитни мантил дугих 

рукава (или комбинезон) и рукавице. 
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Маске 

Партикуларна маска (на енгл. respirator)je маска дизајнирана тако да заштити особу која је 

носи од изложености контаминантима у ваздуху (нпр. oд удисања инфективних агенса који се 

налазе у капљицама или у малим капљичним језгрима-партикулама) и класификује се као 

лична заштитна опрема (ЛЗО). Партикуларне маске користе здравствени радници приликом 

контакта са COVID-19 позитивним пацијентом, а посебно приликом извођења процедура са 

продукцијом аеросола (ППА). Након стављања маске потребно је извршити тзв. позитивни и 

негативни тест приањања маске којим се утврђује да ли маска добро належе на лице. 

Партикуларне маске са вентилом НЕ користити у превенцији COVID-19   јер не спречавају 

испуштање издахнутих респираторних честица у околину од оног ко носи маску.  

 

Медицинска маска (хируршка маска) је медицински производ који покрива уста, нос и браду 

и тако осигурава баријеру која ограничава прелазак инфективног агенса између болничког 

особља и пацијента. Здравствени радници их користе да спрече да велике капљице дођу до 

њихових уста и носа, али и као средство за контролу извора како би се зауставило ширење 

великих респираторних капљица од стране особе која их носи ка околини. Иако нису посебно 

дефинисане као ЛЗО у земљама ЕУ, СЗО у својим смерницама за  спречавању и сузбијање 

COVID-19 инфекције као меру заштите од инфекција које се преносе капљицама.  

 

Немедицинске маске за лице (или „маске у заједници“) обухватају различите облике 

самостално израђених или комерцијалних припремљених маски за лице од тканине и другог 

текстила или другог материјала као што је папир. Нису стандардизоване и нису намењене за 

употребу у здравственим установама. Према нашим препорукама, уколико се израђене маске 

користе у здравственој установи, оне морају да задовољавају одређене критеријуме, односно 

морају да буду сашивене од 6-слојне газе при чему је сваки слој постављен тако да иде у 

супротном правцу (за детаљније објашњење видети Прилог 1. Коришћење и третман памучних 

маски (од газе или платна) за вишекратну употребу, узУпутство за рационалну употребу личне 

заштитне опреме у здравственим установама у зависности од активности које се изводе). 
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Чишћење и дезинфекција болничке средине 

 

Потребно је обезбедити да се чишћење и дезинфекција болничке средине прате стално и 

доследно. Потребно је правилно прање површина, посебно оних које се најчешће додирују 

водом и детерџентом уз употребу дезинфекционих средстава.  

 

Непорозне површине требе третирати на следећи начин: 

1) темељно очистите површине водом и детерџентом; 

2) нанети раствор за дезинфекцију. За COVID-19, ефективни су 0,1% (1000 ppm) натријум-

хипохлорит или 70-90% етанол. Међутим, ако постоје  просута крв или телесне течности, 

треба користити концентрацију натријум-хипохлорита од 0,5% (5000 ppm). 

3) препоручује се контактно време од најмање 1 минута за етанол, производе на бази хлора и 

водоник пероксид ≥0,5%;  

4) након одговарајућег времена контакта, остаци дезинфекционог средства се могу испрати 

чистом водом, ако је потребно. 

Третирање веша, прибора и посуђа за јело, као и медицинског отпада, врши се уобичајеним 

рутинским поступцима. 

 

Уклањање медицинског отпада 

Отпад настао током неге пацијената са сумњом или потврђеним COVID-19 сматра се 

инфективним и треба га сакупљати безбедно у јасно означеним контејнерима и чврстим 

сигурним кутијама.  За безбедноо управљање отпадом треба: 

• доделити одговорност и одговарајуће људске и материјалне ресурсе за раздвајање и одлагање 

отпада; 

• пожељно је третирање отпада на месту настанка, а затим га безбедно одложити. Ако се отпад 

измешта ван локације, од пресудног је значаја разумевање где и како ће се отпад третирати и 

одлагати; 

• користи одговарајућу ЛЗО (чизме, заштитни мантил са дугим рукавима, винил рукавице 

наочаре, маску и наочаре или визир) током контакта са инфективним отпадом уз обавезну 

хигијену руку после скидања ЛЗО  

• припремити се за повећање количине инфективног отпада током епидемије COVID-19, 

посебно повећану потребу за ЛЗО  
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5.3.3.Спровођење додатних мера предострожности 

Према тренутним сазнањима обољење се шири интерхумано, обично после блиског контакта 

са капљицама инфициране особе, а могућ је и ваздух као пут преношења. Преношење 

капљицама дешава се када мукозе (уста и нос) или коњуктиве (очи) осетљиве особа буду у 

блиском контакту (унутар 1 м) са потенцијално заразним респираторним капљицама 

инфициране особе са респираторним симптомима (кашаљ или кијање). Преношење се такође 

може догодити индиректним контактом са контаминираним предметима у непосредној 

околини инфициране особе. (нпр. употреба стетоскопа или термометара). 

Пренос ваздухом или аерогени пренос је различит од капљичног преноса јер се односи на 

присуство микроба у капљичним језгрима. Капљичним језгрима се обично сматрају честице 

мање од 5 мм у пречнику, које могу остати у ваздуху током дужег периода времена и могу се 

пренети на удаљености веће од 1 метра. Пренос САРС-Цо-В2 у ваздуху могуће је код 

процедура са продукцијом аеросола (ППА). 

Иако је SARS-Co-V2 откривен RT-PCR у прикупљеним узорцима ваздуха из соба у којима су 

лечени пацијената са COVID-19, који нису подвргнути ППА, ниједно од ових испитивања није 

доказало могућност  култивације SARS-Co-V2 из тих честица ваздуха, а могућност 

култивације вируса из оваквих узорака се сматра одлучујућим за одређивање инфективности 

вирусних честица. 

5.3.3.1. Изолација у посебој соби или кохортна изолација инфицираних или особа за које 

се сумња да су инфициране SARS-Co-V2 

Пацијента са сумњом на инфекцију сместити у једнокреветну собу за изолацију.  Уколико  

нема  могућности  за  изолацију  пацијената  у  засебној  соби,  организовати кохортну  

изолацију,  тј.  више инфицираних или особа за које се сумња да су са COVID -19 изоловати у 

једној соби. Током лечења и неге ових пацијената поштовати следеће принципе: 

• Уколико је могуће, формирати тим здравствених радника који раде у собама за 

кохортну изолацију, који не би требало да раде у другим деловима здравствене 

установе (да би се смањио ризик за ширење инфекције). 
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• Ограничити број здравствених радника који су у контакту са сваким оболелим од 

COVID -19. 

• Уколико је могуће соба у којој су смештени инфицирани треба да се лако проветрава. 

• Уколико  нема  могућности  за  изолацију  пацијената  у  засебној  соби,  организовати 

кохортну  изолацију,  тј.  више инфицираних или особа за које се сумња да су 

инфициране SARS-Co-V2 вирусом  изоловати у једној соби, која се адeкватно  

проветрава. Растојање између кревета у кохортној  изолацији  мора  бити  најмање један 

метар. 

• Избегавати кретање и превоз пацијената са сумњом на инфекцију изван собе за 

изолацију, изузев када је медицински индикованао. Потребно је организовати употребу 

преносне рендгенске опреме и друге опреме за дијагностику до пацијента у соби за 

изолацију. Пацијент излази из  собе  само  када је  неопходно, унапред одређеним 

путем,  да би се на минимум свела изложеност особља, других пацијената и посетиоца, 

и обавезно има медицинску/хирурушку маску.  

• Обезебедити да особље које транспортује пацијената са сумњом на инфекцију изван 

собе за изолацију такође обавља хигијену руку и користи ЛЗО према препорукама СЗО 

о њеном рационалном коришћењу. 

• Користити опрему за једнократну употребу кад год је могуће. Уколико се примењује 

наменска медицинска опрема (стетоскопи, термометри, манжетне за вађење крви или 

мерење притиска, итд.), након употребе код једног пацијента, потребно је опрему 

механички очистити и дезинфиковти применом 70% етил-алкохола пре употребе код 

следећег пацијента. 

• Водити евиденцију о уласку у собу за изолацију. 

5.3.3.2.Мере предострожности у односу на контактни и капљични пут преношења 

Као додатак стандрадним мерама предострожности, све особе у контакту са особом са сумњом 

на инфекцију, укључујући и чланове породице, све посетиоце и све здравствене раднике, треба 

да примењују додатне мере предострожности у односу на контактни и капљични пут 

преношења када улазе у собу за изолацију у којој је смештена инфицирана или особа за коју се 

сумња да је инфицирана SARS-Co-V2 . 

• Обавити хигијену руку пре стављања и након скидања ЛЗО. 
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•  Користити одговарјућу ЛЗО: партикуларне маске високог процента филтрације 

(европске норме FFP2, америчке норме N95, или еквивалент ); заштиту за очи 

(заштитне наочаре) или заштиту за лице (визир), да би се избегла контаминација 

мукозних мембрана; нестерилни заштитни мантил дугих рукава (или комбинезон) и 

рукавице. 

• У областима са преношењем COVID -19 у популацији, здравствени радници и 

неговатељи који раде у здравственим установама требало би да носе хируршку маску 

током свих рутинских активности током целе смене. 

• Није неопходно да здравствени радници и неговатељи током рутинске неге носе чизме, 

комбинезон и кецељу. Дуготрајна употреба медицинских маски, заштиних мантила и 

заштитних наочара/визира током неге пацијената са – COVID-19 може довести до 

недостатка ЛЗО, те исту треба користити према препорукама СЗО о њеном 

рационалном коришћењу. 

• За пацијента оболелог од COVID-19 који је заражен мултирезистентним 

микроорганизмима (npr. Clostridioides difficile), потребно је променити мантили и 

рукавице након неге таквих пацијената. 

• Здравствени радници треба да избегавају додиривање очију, носа и уста потенцијално 

контаминираним рукама са или без рукавица. 

• Дефинисати примену мера предострожности пре него што су пацијенти примљени на 

опсервацију или лечење. 

• Рутински чистити и дезинфиковати уобичајеним средствима све површине са којима је 

инфицирани пацијент био у контакту. 

 

5.3.3.3. Mера предострожности у односу на ваздух као пут преношења 

Неке процедуре са продукцијом аеросола (ППА) могу бити удружене са повећаним ризиком за 

трансмисију коронавируса (SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS CoV). Тренутна листа СЗО 

ових процедура обухвата: трахеалну интубацију, неинвазивну вентилацију, трахеотомију, 

кардиопулмоналну реанимацију, мануелну вентилацију пре интубације, бронхоскопију, 

индукцију спутума изазвану коришц́ењем небулизованог хипертоничног физиолошког 

раствора и обдукционе процедуре. Остаје нејасно да ли су аеросоли генерисани 
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небулизаторима или високим протоком кисеоника заразни, јер су подаци о томе још увек 

ограничени. 

Здравствени радници и сарадници који обављају ППА или раде у срединама где се ППА 

изводе код пацијената са сумњом или потврдом COVID-19 (нпр. одељења интензивног или 

полуинтензивног лечења) требало би да: 

• Изводе ППА у адекватно проветреној просторији - погледајте одељак за контролу 

болничке средине у овом упутству 

• Користе одговарајаућу ЛЗО: партикуларне маске високог процента филтрације 

(европске норме FFP2, америчке норме N95 или еквивалент). Од пресудне важности је 

да здравствени радници увек треба да обаве позитиван и негативан тест пријањања 

партикуларне маске, да би се спречило цурење ваздуха, на месту пријањања маске на 

лицу. Треба имати на уму да ако особа која носи партикуларну маску има браду или 

дугу густу косу на лицу, то може спречити правилно држање партикуларне маске. ЛЗО 

подразумева и употребу: заштите за очи (заштитне наочаре) или заштите за лице 

(визир), нестерилних заштитни мантила дугих рукава (или комбинезона), рукавица. Ако 

се користе промочиви мантили, потребно је да здравствени радници буду заштићени и 

непромочивом кецељом, због тога што се при ППА могу створити велике количине 

флуида који могу продрети кроз заштитни мантил. 

• Носе партикуларну маску током свих рутинских активности током целе смене, у 

областима са преношењем COVID -19 у популацији. 

• Одредити неопходан, најмањи могући број особа које улазе у одељења 

интензивног/полунтензиног лечења. 

5.3.4. Администрaтивне мере контроле инфекције 

 

Административне мере у сврху превенције и контроле трансмисије SARS-CoV-2 

подразумевају успостављање одрживе инфраструктуре за превенцију и контролу инфекција и 

активности: 

– успостављање одрживе инфраструктуре и активности за спровођење мера превенције и 

контроле трансмисије инфекције;  

– едукацију и обуку здравствених радника и пружалаца неге пацијентима;  
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– постојање упутства раног препознавања акутне респираторне инфекције са COVID-19 као 

могућег узрочника;  

– доступност брзог лабораторијског тестирања и идентификације етиолошког узрочника;  

– превенцију повећане заузетости постеља у односу на оптималну, посебно на ургентним 

одељењима;  

– обезбеђивање посебних чекаоница за пацијенте са симптомима; 

– адекватан смештај хоспитализованог пацијента у засебној соби за изолацију; 

обезбеђивање редовног снабдевања и примене средстава и прибора за превенцију и 

контролу инфекција, као и ЛЗО; 

- обезбеђење придржавања мера превенције и контроле трансмисије инфекције у свим 

аспектима здравствене заштите. 

 

5.3.4.1. Административне мере у вези са здравственим радницима 

Ове мере укључују: 

• пружање адекватне обуке за здравствене раднике; 

• обезбеђивање адекватног односа пацијента и особља; 

• успостављање активног надзора здравствених радника на улазу у установу при доласку на 

посао; 

• обезбеђивање да здравствени радници и јавност разумеју важност хитног тражења 

медицинске неге; 

• праћење поштовања стандардних мера предострожности од стране здравствених радника и  

обезбеђивање механизама за њихово побољшање по потреби. 

 

5.3.4.2. Административне мере у везу са посетиоцима 

Све здравствене установе у којима су хоспитализовани пацијенти оболи или за које се сумња 

да су оболели од COVID-19 треба да имају строго ограничен приступ за посетиоце. Ова мера 

има за циљ не само да заштити посетиоце од заразе, већ и да смањи могућност да посетиоци 

унесу вирус SARS-CoV-2 у здравствену установу. 

Здравствене установе треба да: 

• идентификују алтернативе за директну комуникацију између пацијената, чланова породице, 

других посетилаца и клиничког особља, укључујући омогућавање даљинске комуникације 

(нпр. телефон, интернет веза); 
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• ограниче улазак посетилаца само на оне који су неопходни, као што су родитељи 

педијатријских пацијената и неговатељи;   

• ограниче улазак само једног посетиоца, члана породице. Ова особа не сме да буде особа  са 

високим ризиком за тешке облике COVID-19, попут старијих људи или људи са хроничним 

болестима; 

• одреде улаз који посетиоци или неговатељи могу да користе за приступ здравственој 

установи; 

• воде евиденцију о свим посетиоцима у објекту; 

• едукују посетиоце или неговатеље о правилној хигијени руку, респираторној хигијени, 

одржање физичке дистанце и другим стандардним мерама предострожности, али и о томе како 

препознати знакове и симптоме COVID-19; 

• обуче и надгледају посетиоце или неговатеље пацијената са сумњом или потврђеном  

COVID-19 инфекцијом  о коришћењу ЛЗО  

• ограниче кретање посетиоца у здравственој установи; 

• спроведу активни преглед свих посетилаца који негују особу пре уласка у здравствену 

установу, нарочто у областима са високом трансмисијом болести; 

• забране присуство посетилаца током извођења процедура са продукцијом аеросола (ППА); 

• смање саобраћај према здравственој установи: размислити о пресељењу амбуланте или 

других услуга на локацију ван главне здравствене установе. 

 

 

 5.3.5. Мере контроле болничке средине и архитектонске мере контроле инфекције 

 

Контролa болничке средине и архитектонске мере контроле инфекција су саставни су део 

превенције и сузбијања болничких инфекција и укључују стандарде за адекватну вентилацију 

према одређеним деловима здравствене установе, прилагођену архитектуру установе, 

просторни распоред, као и адекватно чишћење просторија. 

Стопе вентилације у дефинисаним просторима у здравственим установама углавном се уређују 

према националним прописима. У здравственим установама потребне су велике количине 

свежег и чистог ваздуха као и контрола загађивача и мириса разблаживањем и уклањањем. 

Постоје три основна критеријума за вентилацију:  

• степен вентилације: количина и квалитет спољног ваздуха који се обезбеђује у простору; 
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• правац струјања ваздуха: укупни правац струјања ваздуха у згради и између простора треба 

да буде од чисте до мање чисте зоне; и 

• расподела ваздуха или протока ваздуха: снабдевање ваздухом који би се требао испоручити у 

сваки део простора како би се побољшало разређивање и уклањање загађујућих материја које 

се стварају у ваздуху. 

 

Постоје три методе које се могу користити за вентилацију простора у здравственим 

установама: природна, механичка и мешовита вентилација. 

 

Контролa болничке средине и архитектонске мере играју кључну улогу у циљу смањења 

концентрације инфективних респираторних аеросола (тј. капљичних језгара) у ваздуху и 

контаминацијеповршина и неживих објеката. Такве су контроле посебно важне у контексту 

SARS-CoV-2, новогкорона вируса, који се превасходно преноси капљицама, али и аеросолом 

код поступака са продукцијом аеросола, на пример.  

У том контексту, просторије у којима бораве пацијенти треба да испуне специфичне захтеве за 

вентилацију. Свака одлука о томе да ли се користи природна, мешовита или механичка 

вентилација треба да узме у обзир климу, укључујући смер ветра, план установе, потребе, 

расположивост ресурса и трошкове вентилационог система. Сваки систем вентилације има 

своје предности и мане, као што је описано у приручнику СЗО-а за јединице акутног 

респираторног лечења. 

 

Када се НЕ изводе процедуре са продукцијом аеросола (ППА), сматра се да је за природно 

проветрене просторе одговарајућа вентилација од 60 литара/секунда (L/s/пацијент) или 6 

измена ваздуха на сат (еквивалентно 40 L/s/пацијент за просторију 4x2x3 m3) просторије са 

механичком ветнилацијом.  

За просторије у којима се обављајају процедуре са продукцијом аеросола (ППА) 

одговарајуће стопе вентилације су наниже наведене. Идеално је да се ППА изводе у 

просторијама опремљеним системима вентилације са негативним притиском, према мерама 

предострожности у односу на ваздух као пут преношења. Међутим, када су хоспитализовани 

многи тешки пацијенти који захтевају медицинске интервенције које могу створити аеросол 

или је капацитет соба за изолацију ограничен, нарочито у срединама са малим ресурсима, то 

можда није изводљиво. 
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Просторије са природном вентилацијом 

Здравствене установе које користе природну вентилацију треба да осигурају да се 

контаминирани ваздух избацује директно напоље, далеко од вентилационих отвора, клиничких 

подручја и људи. Пошто природна вентилација обезбеђује флуктуирајуће протоке ваздуха, 

препоручује се већа брзине вентилације него код механичке вентилације. Препоручена 

просечна брзина природне вентилације је 160 L/s/пацијент. Примена природне вентилације 

зависи од повољних климатских услова. Када природна вентилација сама по себи не може да 

задовољи препоручене захтеве за вентилацију, требало би размотрити алтернативне 

вентилационе системе, попут мешовите вентилације.  

 

Просторије са механичком вентилацијом  

У здравственим установама где постоји механички систем вентилације треба створити 

негативан притисак да би се контролисао смер струјања ваздуха. Брзина вентилације треба да 

буде 6-12 ACH (eквивалентно 40-80 L/s/пацијент за собу величине 4к2к3 m3), у идеалном 

случају 12 ACH за нове конструкције, са препорученом разликом негативног притиска од 

≥2.5Pa (0,01-inch water gauge) како би се осигурало проток ваздуха из ходника у болесничку 

собу. Правац струјања ваздуха може се проценити мерењем разлике притиска у собама са 

диференцијалним манометром. Ако мерење разлике у притисцима није изводљиво, смер 

струјања ваздуха од чистог до мање чистог подручја може се проценити хладним димом. 

За здравствене установе без одговарајуће природне или механичке вентилације могу се 

размотрити следећи приступи уз консултацију са техничком службом задуженом за заштиту 

животне средине:  

• Уградња издувних вентилатора: потребна је пажња јер вентилатори морају бити постављени 

тако да се ваздух ослобађа директно напољe. Број и техничке спецификације издувних 

вентилатора зависиће од величине просторије и жељеног степена вентилације. Позиционирање 

вентилатора треба извести тако да није у близини усисног ваздуха. За издувне вентилаторе 

потребно је поуздано напајање електричном енергијом. Ако се појаве проблеми повезани са 

повећаном или смањеном температуром, могу се додати тачкасто хлађење или грејање и 

плафонски вентилатори. 
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• Уградња вртлога (нпр. вртложнице, ветрењаче): ови уређаји не захтевају напајање 

електричном енергијом и омогућавају да се повећа проток ваздуха који се избацује  преко 

крова (појашњење: овакав систем се у нашој земљи често ставља на оџаке кућа до омогући 

боље излажење дима). 

• Уградња високоефикасних филтера за ваздух (ХЕПА): када се на одговарајући начин 

изаберу, размештају и одржавају, чистачи ваздуха са једним простором са ХЕПА филтрима 

(било на плафону или преносном) могу бити ефикасни у смањењу концентрација заразних 

аеросола у простоији. Међутим, докази о ефикасности ХЕПА филтера у спречавању 

преношења коронавируса у здравственим установама тренутно су ограничени. Ефикасност 

преносивих ХЕПА филтера зависи ће од капацитета протока ваздуха у јединици, изгледу 

просторије укључујући намјештај и броја особља у њој, положају ХЕПА филтрирне јединице у 

односу на распоред просторије и локацији довода регистре или решетке. Да би пречишћавање 

ваздуха било ефикасно, треба постићи рециркулацију целокупног или готово целог ваздуха у 

соби кроз ХЕПА филтер, а јединица треба да буде дизајнирана тако да постигне еквивалент ≥2 

ACH. Здравствене установе које одлуче да користе ХЕПА филтере треба да следе упутства 

произвођача, укључујући препоручене поступке чишћења и одржавања ХЕПА филтера, у 

супротном преносиви ХЕПА филтери могу довести до лажног осећаја сигурности. 

Све измене у вентилацији  у здравственим установама треба извршити пажљиво, узимајући у 

обзир трошкове, дизајн, одржавање и потенцијални утицај на проток ваздуха у другим 

деловима здравствене установе. Лоше дизајнирани или одржавани вентилациони системи могу 

повећати ризик од инфекција повезаних са здравственом заштитом које преносе патогенe због 

неправилног протока ваздуха и лошег одржавања система. Строги стандарди за уградњу и 

одржавање вентилационих система од суштинског су значаја да би се осигурало њихово 

дејство и доприносило сигурном окружењу унутар здравствене установе у целини. 

Није познато колико дуго ваздух у соби за преглед остаје потенцијално заразан. Ово може 

зависити од низа фактора, укључујући величину просторије, број промена ваздуха на сат, 

колико дуго је пацијент био у соби и да ли је вршен поступак продукције аеросола. Ови 

фактори се морају узети у обзир када се у здравственој установи доносе одлуке о томе када 

неко ко не носи личну заштитну опрему може ући у празну собу. Опште смернице о томе 

колико дуго треба да се аеросоли уклањају у различитим условима вентилације доступни су на 

сајту: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1 
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Ултраљубичасто гермицидно зрачење  

Ултраљубичасто гермицидно зрачење (УВ лампе) је предложено као додатна мера за 

пречишћавање ваздуха, међутим, тренутно постоји ограничен број доказа о његовој 

ефикасности у спречавању преноса респираторних патогена у COVID установама. Поред тога, 

постоје и потенцијално штетних ефеката, јер ултраљубичасто гермицидно зрачењеможе бити 

апсорбовано од стране спољашње површине очију и кожу, што доводи до 

кератокоњунктивитиса и дерматозе. 

 

Просторна одвојеност и физичке баријере 

Обезбеђивање удаљености од најмање један метар између пацијената је такође мера која може 

редуковати могућност преноса патогених узрочника у току пружања здравствене заштите. 

Растојање од најмање 1 метра треба одржавати између пацијената у сваком тренутку. И 

просторно одвајање и одговарајућа вентилација могу помоћи у смањењу ширења многих 

патогена у здравственој установи. Употреба физичких баријера као што су стаклене или 

пластичне преграде такође могу умањити изложеност здравствених радника SARS-CoV-2 

вирусу. Овај приступ се може применити у здравствених установа у којима се пацијенти први 

пут налазе, односно где се врши скрининг и тријажа, пријемни пулт на одељењу хитне помоћи 

или на прозору апотеке где се доперемају лекови. 

 

Чишћење и дезинфекција 

Спровођење чишћења и дезинфекције површина у просторијама на правилан начин (време, 

средство) мора бити испраћено и документовано (контролне листе).  

Примена раствора детерџента и уобичајених средстава за дезинфекцију површина (као што је 

свеже припремљен раствор хлора) су ефикасни и довољни поступци за инактивацију вируса.  

Особље које обавља чишћење треба да носи ЛЗО. 

Поступци са вешом, прибором за јело и припрему хране спроводе се на уобичајен начин у 

складу са безбедном праксом. 

Сав медицински отпад из соба за изолацију третирати као инфективни медицински отпад и 

његово уклањање вршити према националним препорукама. 
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5.4. Прикупљање и транспортовање лабораторијских узорака од пацијената са сумњом 

на COVID-19 

 

Сви узорци болесничког материјала за лабораторијска испитивања се морају сматрати 

потенцијално инфективним и сви здравствени радници који учествују у узорковању или 

транспорту узорака болесничког материјала морају строго примењивати стандардне мере 

предострожности и мере биосигурности како би смањили ризик излагања инфективним 

узрочницима: 

– здравствени радници који узоркују материјал од болесника морају примењивати адекватану 

личну заштитну опрему (штитнике за очи, медицинску маску, заштитни огртач са дугим 

рукавима, рукавице). Уколико се при узорковању очекује стварање капљица и аеросола из 

горњег респираторног тракта, здравствени радници морају носити партикуларне маске са 

високим нивоом филтрације (европске норме FFP3) 

– особље које транспортује узорке у лабораторију мора бити едуковано за правилно и безбедно 

поступање са узорцима приликом транспорта и у случају изливања за правилну 

деконтаминацију површина. 

– узорак за транспорт мора бити спакован у непромочиве врећице за транспорт (секундарни 

контејнер, односно пластична врећица за биохазард у који се смешта потенцијално 

инфективни узорак) и све то смештено у примарни контејнер заједно са читко и потпуно 

испуњеном упутницом за лабораторијска испитивања. 

– упутница за лабораторијска испитивања мора да садржи читко исписано име и презиме и 

датум рођења пацијента, као и податак да се сумња на COVID-19. Благовремено је потребно 

најавити лабораторији да је узорак транспортован. 

 

 

5.5. Препоруке за ванболнички (амбулантни) рад  

 

Превенција и контрола инфекција и примена стандардних мера предострожности се морају 

примењивати како код хоспитализованих тако и нехоспитализованих пацијената из 

амбулантног рада, укључујући и примарну здравствену заштиту. За превенцију инфекција са 

SARS-CoV-2, у ванболничкој пракси, треба: 

• размотрити алтернативу за амбулантне посете,  користећи телемедицину (нпр. телефонске 

консултације или видеоконференцију) ради пружања клиничке подршке без директног 

контакта са пацијентом;  
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• вршити скрининг, рано препознавање и изолација пацијената са сумњом на COVID-19; 

• ставити нагласак на хигијену руку, респираторну хигијену и употребу хируршких маски за 

пацијенте са респираторним симптомима; 

• поштовање мера предострожности у односу на контакт и капљице током обављања 

клиничког прегледа за пацијенте са сумњом на COVID-19; 

• приоритет за преглед имају пацијенати са симптомима респираторне инфекције; 

• уколико пацијент са симптомима и поред приоритета мора да сачека на преглед, неопходно је 

издвојити га у одвојену чекаоницу 

• док је у чекаоници или на прегледу, сваког пацијента са респираторним симптомима јасно 

упутити да користи маску и примењује респираторну хигијену и хигијену руку 

• едуковати све пацијенте из своје надлежности како да препознају прве симптоме болести код 

себе и чланова породице, које основне мере предострожности да преузму и којој здравственој 

установи да се обрате у случају појаве тих симптома.  

 

5.6. Хируршке процедуре 

 

Oдлука да ли оперисати пацијента не треба да се заснива на пацијентовом статусу COVID-19, 

већ на потреби за операцијом (нпр. траума или хитно стање), ризицима и користима операције 

(нпр. исход опасan по живот или погоршањe здравственог стања пацијента ако се операција 

одложи) и клиничком стању пацијента. Недавни подаци указују на већу учесталост 

постоперативних плућних компликација повезаних са повећаном смртношћу код пацијената са 

COVID-19. У контексту пандемије, COVID-19 сваки хируршки поступак може представљати 

ризик и за здравствене раднике и за пацијенте.  Као део у својој рутинској клиничкој пракси 

здравствени радници треба да примењују стандардне мере предострожности и процене 

потенцијалне ризике излагања инфективном материјалу. Ове мере предострожности треба да 

укључују архитектонске мере које смањују изложеност заразном материјалу, административне 

мере и употребу ЛЗО. 

 

Пре извођења хируршке процедуре, треба размотрити следеће чињенице: 

 

Опште чињенице:  

• размотрити да ли би не-хируршке интервенције или третмани могли бити алтернатива; 



 

38 
 

• одложити елективну операцију у областима са преношењем вируса у популацији како би се 

смањио ризик за пацијента и медицинско особље, а такође и повећао капацитет у погледу 

броја болничких постеља, броја постеља у јединицама интензивног лечења и броја 

респиратора током епидемије; 

• ако се хируршка интервенција не може да одложи (нпр. хитна), потребно је пажљиво 

проценити ризик за инфекцију, односно урадити скириниг пацијента на COVID-19; 

• пацијенте са знацима и симптомима COVID-19 треба тестирати на вирус коришћењем 

молекуларног теста на узорцима горњег респираторног система, као што су назофарингеални 

или орофарингеални брис (RT-PCR тест), ако су доступни. Међутим, хитну хируршку 

интервенцију не треба одлагати ако овај тест није доступан, већ применити све мере 

предострожности у раду са пацијентом;   

• у зависности од локалног капацитета тестирања и интензитета трансмисије вируса, неке 

здравствене установе могу размотрити тестирање свих хируршких пацијената на COVID -19 

пре хируршке интервенције, без обзира на процену ризика за COVID -19. Међутим, постоји 

неколико ограничења у оваквој пракси: 

o кашњење резултата може утицати на време извођења хируршке интервенције и 

повећати морбидитет и смртност; 

o током инкубационог периода могу се добити негативни резултати, а пацијенти 

касније могу  постати заразни; 

o лажно негативни резултати тестирања зависе од коришћене методе тестирања; 

o ако је тест негативан, може доћи до мање стриктног придржавања мера 

предострожности услед лажног осећаја сигурности; 

o RT-PCR тест може остати позитиван 6–8 недеља услед присуства фрагмената 

вирусне RNK, што може довести до кашњења хируршке интервениције; 

• ако ургентност хируршке интервенције не оставља довољно времена за тестирање или ако 

тестирање није доступно, пацијентима са знацима COVID-19 треба урадити радиографију 

плућа, компјутеризовану томографију (CT) или ултразвучни преглед, као методе за рану 

дијагностику и основну за праћење пацијента;  

• избегавати извођење процедура са продукцијом аеросола, ако је могуће. 

 

Хируршке интервенције код пацијената са сумњом или потврђеном COVID -19 инфекцијом 
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• Када се хируршка интервeнција код пацијената са COVID-19 не може одложити, хируршко 

особље у оперативној сали треба да примењује мере опреза за контакт и капљице као путеве 

ширења инфекције, што укључују ношење стерилне хируршке маске, заштиту очију (тј. визир 

или наочаре), рукавице и заштитни непромочиви мантил; 

• Партикуларне маске (N95, FFP2 или еквивалент) треба користити уместо хируршке маске, 

ако се очекује извођење процедуре са продукцијом аеросола (ППА), или ако се интевенција 

изводи у анатомске делу тела где је вирус присутан у већем степену (нпр. нос, орофаринкс, 

респираторни тракт). 

• будући да је ризик од ППА током хируршких процедура тешко предвидети, здравствени 

радници могу користити партикуларне маске приликом извођења хируршке интервнције код 

пацијента са сумњом или потврђеном COVID-19 инфекцијом. Партикуларне маске са 

вентилима за издах не треба користити током хируршких процедура јер ће нефилтрирани 

издах удах угрозити оперативно поље; 

• пацијенти са COVID-19 треба да носе медицинску (хируршку) маску док се транспортују у 

операциону салу, ако је толеришу; 

• особље које превози пацијента са сумњом или потврђеном COVID-19 инфекцијом до 

операционе сале треба да користи мере предострожности за контакт и капљице као пут 

преношења; 

• у идеалном случају, соба са негативаним притиском треба да се користи за анестезију и 

интубацију, ако су на располагању, а особље треба да носи партикуларну маску, визир или 

наочаре, заштитни мантил и рукавице. Међутим, ако соба са негативним притиском није на 

располагању, требало би обавити интубацију у операционој  сали у којој ће се извести 

хируршки поступак, а партикуларну маску треба да носи сво особље  

• може се одредити једна или више операционих сала за хируршке интервнеције код 

пацијената са COVID-19. Идеално би било када би те сале биле удаљене од других хируршких 

сала. После операције пацијента са COVID -19, та операциона сала може да се користи за 

друге пацијенте само после детаљног терминалног чишћења.  

• оперативни тим треба да буде ограничен само на основно, неопходно особље; 

• операционе сале које су изграђене према важећем принципима вентилације требало би да 

имају имати висок степен вентилације (15-20 ACH- измена ваздузха током сата), а врата 

операционе сале увек треба да остану затворена током читаве операције; 
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• терминално чишћење треба обавити након сваке операције, у складу са препорукама за 

чишћење и дезинфекцију за COVID -19;  

• сви хируршки инструменти морају бити подвргнути стандардним процедурама транспорта, 

чишћења и стерилизације. Особље које чисти инструменте треба да носи хируршку маску, 

визир или наочаре, заштитни мантил и рукавице  

 

Хируршки захвати код пацијената чији је статус на COVID-19непознат 

• У подручјима са преношењем вируса у популацији, особље које врши превоз пацијената у 

операциону салу треба да носи хируршку маску.  Неке земље и здравствене установе у таквим 

областима, такође, могу размотрити употребу хируршких маски од стране пацијената који 

нису интубирани и може препоручити њихову употребу током транспорта у операциону салу;  

• Хируршко особље треба да примењује мере предострожности препоручене за инфекције које 

се преносе контактом и капљицама. У здравственим установама смештеним у областима са 

трансмисијом вируса међу становништвом, а које немају могућност тестирања на COVID-19 

или у којима се тестирање не би могло обавити због хитности поступка, може се носити 

партикуларна маска уместо хируршке маске), или ако се интевенција изводи у анатомске делу 

тела где је вирус присутан у већем степену (нпр. нос, орофаринкс, респираторни тракт). 

 • завршно чишћење операционе сале треба извести уз поштовање стандардне процедуре 

чишћења у болницама. 

 

5.7. Поступање са телом преминуле особе 

Здравствени радници треба да ураде прелиминарну процену и процену ризика пре 

предузимања било које активности повезане са поступком са сумњивим или потврђеним 

смртним случајем COVID-19 и следе упутства СЗО за мере превенције и спречавање ширења 

инфекције за безбедно поступање са лешевима умрлих од COVID-19. 

 

Здравствени радници треба да: 

• обављају правилну хигијену руку пре и после руковања са телом преминулог; 

• користе одговарајућу ЛЗО на основу нивоа контакта са телом преминулог и процене ризика 

(нпр. коришћење заштите за очи и хируршких маски, поред рукавица и заштитног мантила или 

водоотпорене кецеље, ако постоји ризик од прскања телесних течности током руковања 

телом);  
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• осигурати да не истичу телесне течности из отвора и прекрити тело одговарајућом 

покривком за преношење у мртвачницу; 

• не баве се било којом другом активношћу током руковања или припреме тела; 

• дезинфикују сву опрему за једнократну употребу која се користи током руковања телом 

према упутствима СЗО о чишћењу и дезинфекцији у контексту COVID-19;  

• исправно уклањају и одлажу ЛЗО по завршетку процедуре; 

• вреће за тело нису неопходне за COVID-19, иако се могу користити из других разлога, као 

што су прекомерно цурење телесне течности или одсуство хладњака у мртвачници, посебно у 

областима са топлом климом. Ако је прошло више од 24 сата од када је особа умрла, или ако 

није предвиђено сахрањивање/кремирање у наредних 24–48 сати, може се користити друга 

прикладна врећа. 

 

6. ПРЕПОРУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ПОСМРТНИМ 

ОСТАЦИМА УМРЛОГ ЛИЦА 

 

Правилнико условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог 

лица("Службени гласник РС", број 96 од 2. децембра 2016.) (даље Правилник) прописује 

услове и начин опремања, ископавања и преношења посмртних остатака умрлог лица и 

образац спроводнице. 

У чл. 2 Правилника прописано је следеће: 

• За време опремања посмртних остатака умрлог лица обавезно је коришћење личне 

заштитне опреме. 

• Личну заштитну опрему чине: заштитна капа, заштитно одело, гумене рукавице, 

заштитне наочаре, заштитна маска за нос и уста и ципеле. 

• Лична заштитна опрема мора се дезинфиковати после сваке употребе, осим у случају 

када се користи лична заштитна опрема за једнократну употребу. 

Према чл.3 Правилника хигијенска обрада посмртних остатака умрлог лица је купање, 

бријање, шишање, чешљање, обрада ноктију и слично, при чему се хигијенска обрада не 

обавља код лица умрлог од заразне болести. 
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Према чл.4 Правилника посмртни остаци лица умрлог од заразне болести смештају се у 

метални сандук који се, након затварања лемљењем, смешта у дрвени сандук.Посмртни остаци 

умрлог лица преносе се на територији Републике Србије смештени у складу са чланом 4. 

Преношење посмртних остатака умрлог лица може се обављати погребним возилом 

које има посебну опрему за ту намену, у складу са законом којим се уређује безбедност у 

саобраћају. 

Приликом преузимања посмртних остатака лица преминулих од заразних болести из 

станова, као и болница, треба користити личну заштитну опрему коју обавезно чине: гумене 

рукавицеили нестерилне латекс рукавице зa једнократну употребу и једнократназаштитна 

маска за нос и уста, која добро приања уз лице. 

Треба избегавати директан контакт са телесним течностима, посебно секретима усне 

дупље и дисајних органа.Рукавице за једнократну употребу треба користити и приликом 

руковања са инфективним отпадом. Пре стављања и после скидања рукавица обавити хигијену 

руку. 

Потребно је очистити и дезинфиковати површине у превозном средству и радном 

простору, које се често додирују, најмање једном дневно, користећи уобичајена дезифекциона 

средствана бази хлора и 70% алкохола у складу са упутством произвођача. 

 

Стандардне мере предострожности се примењују стално и увек. 

Особље је дужно да примењује стандардне мере заштите, као и мере заштите од инфекција 

које се преносе капљицама и инфекција које се преносе контактом које укључују следеће: 

- коришћење заштитне маске (хируршке) преко уста, браде и носа, 

- коришћење рукавица кад год постоји ризик од контакта са слузокожама или телесним 

течностима преминуле особе, 

- прање руку топлом водом и течним сапуном у трајању од најмање 20 секудни, након 

сваког незаштићеног контакта са слузокожама или телесним течностима умрле особе, 

- избегавање додиривања уста, носа и очију потенцијално контаминираним тј. неопраним 

рукама, 

- дезинфекција површина које су дошле у контакт са телесним течностима преминуле 

особе,  
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- рутинска дезинфекција површина у просторијама за рад, 

- примена мера за безбедно управљање инфективним отпадом.   

 

Активности особља (укључујући исхрану, пиће и баратање са контактним сочивима) не 

треба вршити за време транспорта и обраде преминуле особе. 

Преминуле особе од COVID-19 могу се сместити у заједничку хладњачу, ако је то у 

складу са установљеним интерним процедурама погребног предузећа, јер не постоји ризик од 

постморталног преноса вируса на друге преминуле особе. 

 

7. ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБДУКЦИЈЕ ОСОБЕ ЗА КОЈУ СЕ СУМЊА ДА 

ЈЕ ПРЕМИНУЛА ЗБОГ COVID-1911 

 

Приликом спровођења обдукције особе за коју се сумња да је преминула због COVID-

19 поред примене стандардних мера предострожности, које се односе личну заштитну опрему 

и безбедне услове у просторијама у којима се обдукција спроводи, препоручује се следеће: 

 

1. Број особа у просторији у којој се спроводи обдукција ограничити на неопходан 

минимум; 

 

2. Процедуре које доводе до стварања аеросола избегавати (на пр. уместо осцилирајућих 

тестера за аутопсију користити ручна механичка средстава или користити осцилирајуће 

тестере са вакуумским покривачем да би се редуковала могућност стварања честица и 

капљица аеросола), односно свести само на преко потребне;  

 

3. Приликом спровођења обдукције користити личну заштитну опрему: 

 водоотпорни заштитни мантил дугих рукава (или комбинезон), 

 водоотпорну кецељу, 

 
11CDC. Interim Guidance for Collection and Submission of Postmortem Specimens from Deceased  Persons 

Under Investigation (PUI) for COVID-19, February 2020, dostupno na: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
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 партикуларне маске високог процента филтрације (европске норме FFP3), 

односно маску минималног степена заштите према америчком стандарду 

Националног института за безбедност и здравље на раду (NIOSH) - N95, 

 заштитне наочаре или визир, 

 двоструке хируршке рукавице са уметнутим синтетичким слојем. 

 

Узорци за постморталну потврду COVID-19 

 

За постморталну лабораторијску потврду COVID-19 приликом обдукције узима се: 

• брис горњих дисајних путева (орофарингеални и назорфарингеални брис) 

• брис доњих дисајних путева (из оба плућна крила). 

 

Узорке узете предвиђене за лаборaторијско тестирање на COVID-19 одвојити од узорака 

предвиђених за тестирање на друге узрочнике респираторних инфекција. 

Начин узимања, чувања и транспорта претходно наведених узорака дефинисани су на крају 

Упута за лабораторијско испитивање Института Торлак (прилог). 

 

8. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 ЕПИДЕМИЈОМ ОД ВЕЋЕГ 

ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ (17.март 2020) 

 

Образложење 

 

Од 29.12.2019.године, када је први пут изолован вирус SARS-CoV-2 до 14.03.2020. 

године у свету је укупно пријављено 133.860 оболелих са 4.967 смртних исхода. Случајеви 

COVID-19 су регистровани у укупно 116 земаља.На подручју Европе је пријављено 29.398 

лабораторијски потврђених случајева инфекције и 1.201 смртни исход.Дана 11.03.2020.године, 

Светска здравствена организација је на основу процене глобалне епидемиолошке ситуације, 

окарактерисала ширење вируса SARS-CoV-2 као пандемију.  

Дана 05.03.2020.године у Републици Србији лабораторијски је потврђен први случај 

оболевања COVID-19. До 14.03.2020.године, на територији Републике Србије пријављен је 

укупно 41 лабораторијски потврђен случај инфекције SARS-CoV-2. Смртних исхода није 
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било.Резултати епидемиолошких истраживања показала су да су 14.03.2020.године утврђени 

случајеви који указују на преношење вируса на територији Републике Србије (појава случајева 

из „другог таласа“). 

Узимајући у обзир актуелну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији и земљама 

у окружењу, Европи и свету, а према члану 50. Закона о заштити становништва од заразних 

болести ( Сл. Гласник РС 15/2016),  Институт за јавно здравље (ИЗЈЗ) Србије у сарадњи са 

Републичком стручном комисијом за заштиту становништва од заразних болести, Кризним 

штабом за сузбијање заразне болести COVID-19, Интерресорном радном групом за праћење 

епидемиолошке ситуације и процену и контролу ризика у току епидемије COVID-19, предлаже 

проглашење епидемије COVID-19, епидемијом од већег епидемиолошког значаја за територију 

Републике Србије, како би се сви људски и материјални ресурси ставили у функцију контроле 

ширења вируса SARS-CoV-2 у популацији.  

Предлог мера у случају појаве епидемије заразне болести од већег значаја за Републику 

Србију дефинисан је чланом 51 и чланом 52 Закона о заштити становништва од заразних 

болести (Сл. Гласник РС 15/2016). 

 

Ванредне мере: 

 

1) Обавезно учешће здравствених установа, приватне здравствене праксе, других правних 

лица, предузетника и грађана у коришћењу одређених објеката, опреме и превозних 

средстава ради сузбијања заразне болести COVID-19; 

2) Стриктно поштовање мера за превенцију и сузбијање инфекција повезаних са 

здравственом заштитом уз обезбеђивање прописане личне заштитне опреме;  

3) Ванредни епидемиолошки и вирусолошки надзор над COVID-19, обољењима сличним 

грипу, акутним респираторним инфекцијама и тешким акутним респираторним 

синдромом на територији Републике Србије;   

4) Забрана рада свих предшколских, школских и високошколских установа на целој 

територији Републике Србије;  

5) Забрана окупљања на јавним местима на целој територији Републике Србије; 

6) Ограничење кретања становништва на територији Републике Србије;  

7) Забрана или ограничење путовања у земљи и ван земље; 
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8) Социјално дистанцирање са самоизолацијом у кућним условима за одређене категорије 

становништва; 

9) Забрана кретања држављана Републике Србије по уласку у земљу унутар временског 

периода од најмање 14 дана; 

10)  Ванредна текућа и завршна дезинфекција у насељеним местима, јавним површинама, 

стамбеним објектима, средствима јавног саобраћаја, објектима под санитарним 

надзором и њиховој непосредној околини и другим објектима у којима се обавља 

друштвена и јавна делатност; 

11)  Активирање система комуникације у складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом. 

 

Начин спровођења активности: 

Све мере се примењују у координацији надлежног института односно завода за јавно 

здравље током трајања епидемије, а у сарадњи са санитарном инспекцијом и органима локалне 

самоуправе.  

Институт за јавно здравље Србије, Републичка стручна комисија за заштиту 

становништва од заразних болести, Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, 

Интерресорна радна група за праћење епидемиолошке ситуације и процену и контролу ризика 

у току епидемије COVID-19, заједно са  Републичком санитарном инспекцијом  и  мрежом  

ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ ће пратити и процењивати епидемиолошку ситуацију и евалуирати предложене 

мере. 

Мере ће се спроводити током трајања епидемије, односно до одјаве епидемија на 

територији Републике Србије. 

Министар на предлог ИЗЈЗ Србије у сарадњи са Републичком стручном комисијом за 

заштиту становништва од заразних болести проглашава престанак епидемије од већег 

епидемиолошког значаја. 

9. ПОСЕБНЕ И ВАНРЕДНЕ МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-

19 

 

1. У току ванредног епидемиолошког и вирусолошког надзора над COVID-19, обољењима 

сличним грипу, акутним респираторним инфекцијама и тешким акутним 
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респираторним дистрес синдромом на територији Републике Србије, лабораторијско 

испитивање на COVID-19 врши се и код свих случајева тешког акутног респираторног 

дистрес синдрома и тешких акутних респираторних инфекција.  

 

2. Ванредни епидемиолошки надзор над обољењима сличним грипу, акутним 

респираторним инфекцијама и тешким акутним респираторним дистрес синдромом на 

територији Републике Србије врши се у складу са Стручно методолошким упутством за 

спровођење надзора над грипом у сезони 2019/20 до даљњег.  

 

3. Изолација је противепидемијска мера издвајања, током периода заразности, 

инфицираних особа на таква места и под таквим условима да се спречи или ограничи 

директни, односно индиректни пренос инфективног агенса с инфицираних особа на 

особе које су осетљиве или могу да пренесу агенс другима; 

 

Доктор медицине у здравственој установи за болничко лечење оболелих од заразних 

болести, који потврди или посумња на обољење од заразне болести, у сарадњи са 

доктором медицине специјалистом епидемиологије надлежног завода односно 

института за јавно здравље, одређује лицу меру изолације и лечења, односно изолације, 

у складу са законом. Лице које се не придржава налога доктора медицине, по пријави 

здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе 

надлежног за унутрашње послове. 

 

4. Карантин је мера ограничавања активности "контаката", тј. здравих особа које су биле 

изложене случају заразне болести током периода његове заразности, са циљем да се 

спречи ширење заразне болести; 

 

Kарантин је мера којом се ограничава слобода кретања и утврђују обавезни здравствени 

прегледи здравим лицима која су била или за која постоји сумња да су била у контакту 

са лицима оболелим од заразних болести или са лицем за које постоји сумња да је 

оболело од заразне болести, током периода заразности. 
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Мера карантина спроводи се и у случају појаве друге заразне болести за коју министар, 

у сарадњи са Републичком стручном комисијом за заразне болести, утврди да 

представља опасност по здравље становништва Републике Србије. 

 

Доктор медицине специјалиста епидемиологије надлежног завода, односно института 

за јавно здравље одређује која лица подлежу обавези стављања у карантин. 

 

Лицима којима се одређује мера карантина, уручује се решење санитарног инспектора. 

Дужина трајања мереодређује се у времену трајања максималне инкубације одређене 

заразне болести. 

 

Лица којима се одређује мера карантина морају се придржавати мера наложених 

решењем, под претњом принудног стављања у карантин. 

 

Запосленим лицима којима се одређује мера карантина, за време проведено у карантину 

припада одговарајућа надокнада, у складу са законом. 

 

Организовање и спровођење мере карантина наређује министар. 

 

Мера карантина спроводи се у објектима који испуњавају услове прописане за 

спровођење те мере. Објекти који испуњавају услове одређују се актом Владе, на 

предлог министра. 

 

Власници објеката одређених за карантин дужни су да објекат уступе на привремено 

коришћење, на основу акта Владе, а на предлог Министарства, и за то им припада 

одговарајућа надокнада. 

 

Здравствени надзор над лицима у карантину врши надлежни завод односно институт за 

јавно здравље, као и медицински тим који борави у карантину, а обезбеђење обавља 

орган управе надлежан за унутрашње послове. 

 

Накнада за рад особљу у карантину одређује се у складу са законом. 



 

49 
 

 

Министар ближе прописује услове и начин спровођења мера карантина, дужину 

трајања, као и услове које морају испуњавати објекти за ту намену. 

 

5. Лица оболела од заразних болести превозе се под условима и на начин којим се 

спречава преношења заразних болести, по стручно методолошком упутству. 

 

Доктор медицине који код одређеног лица утврди обољење од заразне болести или 

постави сумњу на обољење, дужан је да то лице одмах, санитетским возилом, упути у 

здравствену установу у којој се изолују и лече лица оболела од заразних болести 

 

НАПОМЕНА:  

 У ситуацији када не постоје капацитети за болничко лечење свих оболелих од COVID-

19у стационарним установама за лечење оболелих од заразних болести, односно у другим 

установама за стационарно лечење или привременим објектима за изолацију и лечење 

оболелих, особе са блажим клиничким формама или асимптоматски носиоци вируса могу се 

изоловати и лечити и у кућним условима, уколико постоје услови дефинисани овим 

Стручнометодолошким упутством, под надзором лекара.  

 Такође, када није могуће организовати меру карантина за особе из контакта са 

случајевима COVID-19 у објектима који испуњавају услове прописане за спровођење ове мере, 

могуће је наложити меру самоизолације у кућним условима.  

10. KЉУЧНЕ АKТИВНОСТИ У СKЛОПУ ПРИПРАВНОСТИ, СПРЕМНОСТИ И 

ОДГОВОРА НА ЗАРАЗНУ БОЛЕСТ COVID-19 

 

Адекватне активности спасавају животе и омогућавају више времена да се обезбеди 

спремност система за реаговање у ванредним ситуацијама; повец́ање способности откривања и 

збрињавања пацијената; осигурање да болнице имају потребно особље, залихе, организацију и 

др. Пратећи динамику трансмисије која се мења са развојем пандемије, треба наставити са 

спровођењем свих потребних мера како би се успорило даље ширење новог корона вируса 

SARS CoV-2, избегла преоптерећеност здравственог система, спречило инфицирање особа 
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изложених већем ризику и смањио ризик од компликација, укључујући и смртни исход (више 

у Прилогу 18).  

Општи циљ стратешког плана спремности и реаговање на пандемију COVID-19  је 

контрола COVID-19 успоравањем преношења вируса и спречавањем придружених болести и 

смртних исхода.  

Глобални стратешки циљеви су:  

• Мултисекторска мобилизација целокупне заједнице како би се осигурало да сви 

доносиоци одлука у друштву преузели одговорност и активно учествовали у 

превенцији и контроли епидемије (респираторна хигијена, хигијена руку, физичка 

дистанце између појединаца и др.).  

• Kонтрола спорадичних случајева и кластера и спречавање ширења епидемије у 

заједници, сталним и интензивним епидемиолошким надзором (проналажење, 

изолација и одговарајуц́е лечење свих случајева, стављање у карантин и праћењем свих 

блиских контаката и др.)  

• Сузбити пренос у заједници кроз одговарајуце́ мере превенције и контроле инфекције 

(мере физичке дистанце између поједанца, одговарајуц́а ограничења домац́их и 

међународних путовања идр.).  

• Смањити смртност пружајуци́ одговарајуц́у клиничку негу/лечење онима који су 

погођени COVID-19, обезбеђујуци́ континуитет основних здравствених и социјалних 

услуга и штитећи раднике и угрожене становнике.  

• Развити сигурне и ефикасне вакцине и лекове који се могу испоручити у очекиваном 

обиму и који су доступни на основу потреба. Све земље треба да повећају ниво 

приправности, спремности и одговора у домену идентификације, збрињавања и лечења 

нових случајева COVID-19.  

Земље треба да се припреме да одговоре на различите јавноздравствене сценарије, уз напомену 

да не постоји јединствен приступ за управљање случајевима и епидемијама COVID-19.  Свака 

земља треба да процени сопствени ризик и брзо примени потребне мере у одговарајућем 

обиму да би се смањила трансмисија COVID-19, као и економски, јавни и друштвени утицај.  
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СЗО је дефинисала четири нивоа интензитета трансмисије COVID-19:  

1. Нема пријављених случајева: земље / територије / подручја без пријављених 

случајева; 

2. Спорадични случајеви: земље / територије / подручја са једним или више случајева, 

увезених или локално откривених;  

3. Kластери случајева: земље / територије / подручја у којима се региструју случајеви, 

груписани у времену, географском положају и / или са заједничком изложеношћу;  

4. Пренос у заједници: земље / територије / подручја са интензивном локалном 

трансмисијом, дефинисано проценом фактора који укључују, али нису ограничени на:  

– Велики број случајева који се не могу повезати са ланцима преноса (кластерима)  

– Велики број случајева регистрованих кроз лабораторијски надзор или повец́ање 

позитивних тестова тзв. сентинел узорака (рутинско систематско испитивање 

респираторних узорака у мрежи лабораторија) 

– Више неповезаних кластера у неколико подручја земље / територије / подручја.  

Земље могу имати један или више ових нивоа трансмисије на поднационалном нивоу и 

треба да прилагоде свој приступ локалном контексту.  

Такође, земље се могу кретати у оба смера између нивоа трансмисије, тако да ниво 

„нема случајева“ укључује земље које никада нису имале случајеве COVID-19  и земље које су 

имале случајеве COVID-19, али тренутно немају активне случајеве.  

Земље треба да се припреме да одговоре на све нивое трансмисије, у складу са оквиром 

утврђеним у Стратешком плану спремности и реаговања на COVID-19. Одређивање 

приоритета и фокусираност ресурса за свако техничко подручје зависиће од нивоа трансмисије 

којим земља управља. Активности у домену приправности, спремности и одговора и даље ц́е 

се ревидирати у светлу прикупљених научних и јавно- здравствених сазнања. 

11. ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОПУШТАЊЕ МЕРА ФИЗИЧКОГ 

ДИСТАНЦИРАЊА И ОГРАНИЧЕЊА КРЕТАЊА 

 

Свака земља треба да се фокусира на критеријуме који су јој најрелевантнији у циљу 

информисања доносиоца одлука.  
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Препорука је да се критеријуми дати кроз Прилог 19 систематски процењују минимум 

на недељном нивоу на субнационалном нивоу, кад год је то изводљиво. 

12. ИМУНИЗАЦИЈА У КОНТЕКСТУ ПАНДЕМИЈЕCOVID-1912 

 

 Имунизација представља кључну здравствену услугу која штити осетљиве особе од 

болести које се могу спречити вакцинацијом 13 . Правовременим спровођењем имунизације 

штите се појединци и заједнице и смањује могућност избијања епидемије болести које се могу 

спречити вакцинацијом. Спречавање избијања епидемије болести које се могу спречити 

вакцинацијом не само да спашава људске животе већ и захтева мање ресурса него одговор на 

епидемију, а помаже и у растерећењу здравственог система који је услед пандемије COVID-19 

већ изложен притиску. Уз своју опредељеност одржавању система имунизације, земље би 

требалo да примене приступе који поштују принцип нешкодљивости и ограничити преношење 

вируса SARS-CoV-2 за време обављања активности на имунизацији. 

 Детаљне активности описане су у Прилогу 20 овог документа.  

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Водећи принципи за активности на имунизацији за време пандемије COVID-19. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunizationservices-2020.1-eng.pdf 
13COVID-19: Стратешко планирање и оперативне смернице за пружање кључних здравствених услуга за време 

епидемије. 20. март 2020.г. https://www.who.int/publications-detail/COVID-19-operational-guidance-for-maintaining-

essential-health-services-during-an-outbreak 
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13. ПРИЛОЗИ 

1. Обрасци 1-17 Правилника о пријављивању заразних болести и посебних здравствених 

питања (Сл. гласник РС бр. 44/2017 i 58/2018), доступно на: 

http://www.eupropisi.com/dokumenti/zaraz_bolest_44_2017.pdf 

2. Линијска листа случајева са обележјима из електронске платформе (“Информациони 

систем COVID-19“). 

3. Образац за испитивање случаја инфекције изазване новим корона вирусом  

SARS-CoV-2  

4. Упутство за збрињавање COVID 19 пацијената на нивоу примарне здравствене заштите 

5. Kатегоризација група у односу на установу која узима узорак за тестирање 

6. COVID-19 групе за тестирање према степену приоритета 

7. Поступак са блиским контактима особе оболеле од  COVID-19 

8. Упут за лабораторијско испитивање на COVID-19 

9. Лабораторије у којима се врши тестирање на  SARS-CoV- 2 RT-PCR методом 

10. Кућна изолација 

11. Упутство за рационалну употребу личне заштитне опреме у здравственим установама у 

зависности од активности које се изводе 

12. Протокол за поступање са COVID-19 пацијентима на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите 

13. Скор раног упозорења за COVID-19 пацијенте 

14. Протокол за лечење пацијената са COVID-19 

15. Стандарди отпуста и праћења COVID-19 пацијената 

16. Критеријуми за завршетак изолације болесника са COVID-19 

17. COVID-19 тестирање у Републици Србији 

18. Kључне активности у склопу приправности, спремности и одговора на заразну болест 

COVID-19  

19. Јавно-здравствени критеријуми за ревизију/попуштање јавно-здравствених и 

социјалних мера у контексту COVID-19 

20. Имунизација у контексту пандемије COVID-19 

21. Контакт листа епидемиолога: http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=207 

http://www.eupropisi.com/dokumenti/zaraz_bolest_44_2017.pdf
http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=207
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Прилог2. ЛИНИЈСКА ЛИСТА СЛУЧАЈЕВА СУМЊИ, ВЕРОВАТНИХ И 

ПОТВРЂЕНИХ СЛУЧАЈЕВА COVID-19 

 

Прилог 2.Линијска листа случајева сумњи, вероватних и потврђених случајева COVID-

19 (наставак) 

 

 

Прилог3 .ОБРАЗАЦ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СЛУЧАЈА ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ 

КОРОНА ВИРУСОМ SARS-CoV-2 
 

Установа/институција:________________________________________ 

Име и презиме лекара који је извршио испитивање: 

 Kонтакт телефон:  

Датум испитивања: ____/____/_______ 

Датум пријављивања: ____/____/_______ 

Redni  
broj 

Zavod/ 
Institut 

Ime  
pacijenta 

Prezime  
pacijenta 

Datum  
ro?enja Uzrast 

Pol  
(m/ž) 

Mesto  
boravka Opština 

Datum  
po?etka  

simptoma 
Febrilnost  

(da/ne) 
Kašalj  

(da/ne) 
Otežano  
disanje 
(da/ne) 

Bol u  
miši?ima  
(da/ne) 

Drugi  
simptomi 

(da/ne) 
Pneumonija  

(da/ne) 
SARI  

(da/ne) 
ARDS  

(da/ne) 
Drugi  
znaci 

(da/ne) 
Hipertenzija  

(da/ne) 
KVB  

(da/ne) 
Dijabetes  
(da/ne) 

Plu?ne 
bolesti 
(da/ne) 

Drugi  
komorbiditet 

i (da/ne) 
Trudno?a 

(da/ne) 

Le?enje 
van 

bolnice 
(da/ne) 

Hospitalizacija  
(da/ne) 

Respirator  
(da/ne) 

Profesiona 
lni rizik  

(zdr.radnik 
/tehni?ar)  

(da/ne) 

Putovanje  
van zemlje  
unutar 14  
dana pre  

simptoma( 
da/ne) 

Ako DA  
navesti 
zemlju i  

grad 

Blizak  
kontakt sa  

slu?ajem  
COVID-19  
(da/ne) 

Sredina  
gde je  

ostvaren 
blizak 

kontakt 
(zdr.ustan 
ova/radno 
mesto/por 
odica/dru 

go 
navesti) 

Da li je  
uzet 

uzorak 
(da/ne) 

Datum  
uzimanj 
a uzorka 

Datum  
izdavanja 
rezultata 

Laborat 
orija 

koja je  
izdala 

rezultat 

Rezultat  
lab 

testiranja 
(+/-) 

Datum  
prijave 
sumnje 

Finalna  
klasifika 

cija 
slu?aja  
(potvr? 
en/vero 
vatan/m 
ogu?/od 
ba?en/iz 
gubljen 

za 
pra?enje 

) 

Ishod  
(oporavljen 

/smrtni  
ishod/nepo 

zato) 



 

55 
 

Подаци о особи 

Име и презиме:____________________ 

ЈМБГ__________________________________ 

Број личне карте /Број пасоша и земља пребивалишта за страна лица ________________________________ 

Адреса боравишта:_____________ 

Општина/ Округ:_______________;   

Контакт телефон 

Датум рођења: ____/____/_______  

Пол:  мушки  женски 

Подаци о експозицији унутар 14 дана пре почетка симптома 

Занимање (означити): 

 здравствени радник  лабораторијски радник  друго, навести:_____________ 
 

Да ли је путовала ван Србије унутар 14 дана пре почетка симптома? 

 Да  не  непознато 

Ако јесте, навести дестинацију путовања: 

Земља Град 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

Да ли је особа посетила било коју здравствену установу у којој се лече пацијенти са потврђеном и вероватном 

дијагнозом COVID–19, унутар 14 дана пре почетка симптома? 

 Да  не  непознато 

Да ли је особа имала близак14 контакт са вероватним или потврђеним случајем коронавирусне инфекције 

унутар 14 дана до почетка симптома? 

 
14Блиски контакт укључује било коју од доле наведених изложености код особе која је била у 

контакту са случајем COVID-19 у периоду 48 часова пре појаве симптома до 14 дана након 

појаве симптома код тог случаја COVID-1914: 

 Директан физички контакт с оболелим од COVID-19 (нпр. руковање, љубљење, 

мажење), 
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 Да  не  непознато 

Пописати кроз табелу блиске контакте према датој дефиницији: 
Име и презиме Адреса тренутног боравка Телефон 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 Незаштићен директан контакт с инфективним излучевинама оболелог од COVID-19 

(додиривање коришћених марамица голом руком или нпр. ако се болесник искашље у 

особу), 

 Контакт лицем у лице с COVID-19 болесником на удаљености мањој од два метра у 

трајању дужем од 15 минута, 

 Боравак у затвореном простору (нпр. учионица, соба за састанке, чекаоница у 

здравственој установи итд.) с COVID-19 болесником у трајању дужем од 15 минута, 

 Здравствени радник или друга особа која пружа непосредну негу оболелом од COVID-

19 или лабораторијско особље које рукује с узорцима оболелог без коришћења 

препоручене личне заштитне опреме (ЛЗО) или ако је дошло до пропуста у кориштењу 

ЛЗО, 

 Контакт у авиону или другом превозном средству с болесником два места испред, иза, 

или са стране; сапутници или особе које се брину о болеснику током путовања; особље 

које је послуживало у делу авиона у којем седи болесник (ако тежина клиничке слике 

или кретање болесника упућује на изложеност већег броја путника, блиским 

контактима се могу сматрати путници целог одељка или целог авиона). 

Напомена: Код асимптоматских случајева COVID-19, контактом се сматра особа која је била 

ублиском контакту са тим случајем у периоду од 48 часова пре до 14 дана након датума 

узорковања.14 
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 Место где је остварен контакт: 

 у здравственој установи  породични контакт 

 на радном месту  непознато 

Друго, навести:__________________________________ 
 

Подаци о узетом узорку 

Датум и време узорковања: 

Име и презиме особе која је узорковала материјал и контакт телефон:  

Место узорковања:  

Датум и време слања узорка: 
 

Подаци о лабораторијском испитивању 

Назив лабораторије где је вршено тестирање:________________________________________________________ 

Врста узорка: Датум и време 

пријема узорка: 

Врста 

лабораторијског 

теста: 

Датум и време издавања резултата 

лабораторијског тестирања: 

 

Резултат лабораторијског испитивања:    

 позитиван  

 негативан 

 неодређен 

Урађено секвенционирање:  да  не  непознато 

Име и презиме особе која је издала резултат тестирања:  

Контакт телефон: 

Подаци о клиничкој слици и лечењу 

Датум почетка симптома: ____/____/_______  

Симптоми  болести: 

 повишена температура/грозница 

Температура:______ ° C 

 отежано дисање  бол   у мишићима 

 у грудима 

 у стомаку 

 у зглобовима 

 општа слабост  дијареја 
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 кашаљ  мучнина/повраћање 

 упала грла  главобоља 

 цурење носа  узнемиреност/конфузност 

 губитак чула мириса  губитак чула укуса 

Друго, навести:_______________________________________________________________________________ 

 
 
Знаци болести: 

 фарингеални ексудат  кома  абнормални налаз радиографије плућа 

 коњуктивитис  диспнеја/тахипнеја 

 конвулзија  абнормални аускултаторни налаз абдомена 

Друго, навести:_______________________________________________________________________________ 

Друга оболења и стања (означити): 

 трудноћа (триместар:______________)  постпорођајни период (< 6 месеци) 

 кардиваскуларна болест, укључујући 

хипертензију 

 имунодефицијенција, укључујући ХИВ 

инфекцију 

 дијабетес  болест бубрега 

 болест јетре  хронична болест плућа 

 хронична неуролошка или неуромускуларна 

болест 

 малигно обољење 

 Друго, 

навести:_______________________________________________________________________________ 

Да ли је пацијент 

хоспитализован:  

да не непознато 

Назив здравствене установе у којој је пацијент хоспитализован:_______________________________________ 

Датум прве хоспитализације: ____/____/_______ 

Да ли је пацијент на 

механичкој вентилацији: 

да не непознато 

Да ли је пацијент лечен у 

изолацији ван 

здравствене установе: 

да не непознато 

Датум изолације ван здравствене установе: ____/____/_______ 
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Здравствено стање 

пацијента у 

тренутку 

извештавања:  

опорављен није опорављен умро непознато 

Датум смрти: ____/____/_______ 

Финална класификација случаја (попуњава епидемиолог) 

 Потврђен 

 Вероватан 

 Могућ/случај сумње 

 Одбачен 

 Изгубљен из праћења 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Прилог 4. УПУТСТВО ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ COVID-19 ПАЦИЈЕНАТА НА НИВОУ 

ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (од 6. јула 2020.) 

 

Одлука о упућивању болесника у стационарну установу базира се на клиничкој слици, 

радиографском налазу и биохемијским анализама.  

Симптоми инфекције горњих респираторних путева нису индикација за упућивање у 

болничку установу.  
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Фебрилност, кашаљ и кратак дах упућују на пнеумонију и захтевају хоспитално лечење. 

Неуролошки симптоми су губитак чула мириса и укуса и срећу се и код 

асимптоматских болесника. Код болесника са хипоксијом могућа је конфузија.  

Аускултаторни налаз не мора да прати радиографски налаз, јер се ради о 

интерстицијалној пнеумонији.  

Ако фебрилност траје дуже од три дана и поред примене парацетамола обавезно 

урадити основне претраге (крвна слика са леукоцитарном формулом, CRP, LDH и РТГ 

плућа).  

Радиографска слика интерстицијалне пнеумоније подразумева мрљаста билатерална 

засенчења (различита радиографска слика од лобарне пнеумоније). У најтежим 

случајевима види се слика “млечног стакла” – конфлуентне мрљасте сенке без поштеде 

плућног паренхима.  

У биохемијским налазима оболелих региструје се леукоцитопенија, повишене 

вредности LDH, CRP, алкалоза.  

 

ПРЕ УПУЋИВАЊА У БОЛНИЦУ ПАЦИЈЕНТ МОРА ДА БУДЕ ПРЕГЛЕДАН ОД 

СТРАНЕ ЛЕКАРА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ. СЕМ КЛИНИЧКОГ 

ПРЕГЛЕДА НЕОПХОДНО ЈЕ УРАДИТИ ЛЕУКОЦИТЕ СА ФОРМУЛОМ, LDH и 

CRPи РТГ ПЛУЋА (ове процедуре се раде као хитне у току истог дана у здравственој 

станици коју је ДЗ одредио да прегледа пацијенте са респираторним тегобама током 

свих 24 сата свих 7 дана у недељи).  

 

Особе које не испуњавају критеријуме за упућивање на болничко лечење се упућују у 

кућну изолацију, са контролом у случају погоршања слике или појавом неког симптома 

који испуњава критеријуме за упућивање у болницу.  

 

При упућивању на кућно лечење се саветује терапија која је наведена у Протоколу за 

лечење пацијената са COVID-19 (Прилог 14 - верзија 9). 

Антибиотици се рутински НЕ ПРИМЕЊУЈУ (посебно азитромицин и 

флуорохинолони).  

Саветује се мировање и кућна изолација.  
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Критеријум за упућивање болесника на преглед у болницу:  

Симптоми горњих респираторних путева + повишена температура виша од 37,5°Ц + 

кашаљ или осећај недостатка ваздуха или краткоће даха + бар један од следећих 

критеријума (осећај кратког даха или аускултаторни налаз на плућима или РТГ налаз 

интерстицијумске пнеумоније или изразита леукоцитопенија са лимфопенијом или 

двоструко повишене вредности LDH или двоструко повишене вредности CRP). 

 

Прилог 5. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ГРУПА У ОДНОСУ НА УСТАНОВУ КОЈА УЗИМА 

УЗОРАК ЗА ТЕСТИРАЊЕ 

Примарни ниво здравствене заштите 

1. Особе са симптомима респираторне инфекције чија почетна тежина клиничке слике 

не захтева хоспитализацију, а који имају симптоме и/или знакове (клиничке, 

лабораторијске, радиолошке) болести који представљају сумњу на COVID-19 

2. Особе са симптомима респираторне инфекције који имају хронично обољење и/или 

имунодефицијентно стање 

 

Секундарни или терцијарни или ниво здравствене заштите 

3. Особе са симптомима респираторне инфекције чија тежина клиничке слике захтева 

хоспитализацију без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем COVID-

19  

4. Здравствени радник који је имао блиски контакт са потврђеним случајем COVID-19, 

а да при томе није користио стандардне мере личне заштите, а који током радног 

времена у здравственој установи терцијарног или секундарног нивоа добије 

симптоме респираторне инфекције у периоду до 14 дана од експозиције 

5. Пацијенти у установама за дуготрајно збрињавање који добију симптоме 

респираторне инфекције 

 

Завод/ институт за јавно здравље 

6. Здравствени радник који је имао блиски контакт са потврђеним случајем COVID-19, 

а да при томе није користио стандардне мере личне заштите, а који током радног 

времена у здравственој установи примарног нивоа здравствене заштите (тј. 

дому здравља) добије симптоме респираторне инфекције у периоду до 14 дана од 

експозиције 

7. Здравствени радник који је имао блиски контакт са потврђеним случајем COVID-19, 

а да при томе није користио стандардне мере личне заштите, а који ван радног 

времена у здравственој установи добије симптоме респираторне инфекције у 

периоду до 14 дана од експозиције 

8. Блиски контакт са потврђеним случајем COVID-19који током периода 

самоизолације од 14 дана добије симптоме респираторне инфекције 
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9. Путници у међународном саобраћају који долазе на територију Републике Србије, а 

који у моменту уласка у земљу имају повишену температуру (изнад 37 C°) или било 

који симптом респираторне инфекције. 

10. Путници у међународном саобраћају којима се симптоми респираторне инфекције 

појаве током периода самоизолације од 14 дана након уласка на територију 

Републике Србије. 

11. Затвореници и затворско особље, мигранти и азиланти са постављеном сумњом на 

COVID-19. 

 

Прилог 6. COVID-19 ГРУПЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПРЕМА СТЕПЕНУ ПРИОРИТЕТА 

     АПСОЛУТНИ ПРИОРИЕТ 

1. Хоспитализовани пацијенти – све особе са симптомима респираторне инфекције 

који су хоспитализовани због тежине клиничке слике без обзира да ли су имали контакт 

са потврђеним случајем COVID-19  

 

2. Здравствени радници који су имали блиски контакт са потврђеним случајем 

COVID-19, а да при томе нису користили стандардне мере личне заштите (хируршка 

маска, рукавице) са појавом и најблажих симптома респираторне инфекције. 

 

3. Здравствени радници који су који су имали блиски контакт са потврђеним 

случајем COVID-19, који подразумева примену инвазивних процедура уз 

ослобађање аеросола (интубација, аспирација..), а да при томе нису користили потпуне 

мере личне заштите (скафандери, визири…), треба одмах, по утврђивању 

експозиције, да се ставе у кућну самоизолацију у периоду од 14 дана. Уколико се 

код здравственог радника током периода самоизолације појаве симптоми респираторне 

инфекције, здравствени радник се треба тестирати на присуство корона вируса, одмах 

по почетку појаве симптома. Уколико се код здравственог радника током периода 

самоизолације не појаве симптоми респираторне инфекције, здравствени радник се 

треба тестирати на присуство корона вируса, након истека 14 дана самоизолације. 

 

СВИ ОСТАЛИ по следећим групама приоритета: 

ГРУПА 1: 

Циљ: идентификација присуства вируса код свих особа које испуњавају дефиницију могућег 

или вероватног случаја COVID-19. (Ове особе немају симптоме који захтевају 

хоспитализацију, па је тријажа предвиђена да се ради на нивоу примарне здравствене 

заштите) 

1. Особа са симптомима акутне респираторне болести (повишена телесна температура и 

један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање и др.), без друге 

етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести 
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2. Блиски контакт са потврђеним или вероватним случајем COVID-19  у периоду два дана 

пре и до 14 дана након појаве симптома код вероватног или потврђеног COVID-19  

случајаб 
 

б особа која није здравствени радник, а која је остварила је близак контактса потврђеним 

или вероватним случајем COVID-19 у периоду два дана пре и до 14 дана након појаве 

симптома код вероватног или потврђеног COVID-19  случаја, треба да борави u 

кућној самоизолацији у периоду од 14 дана. Уколико се током овог временског 

периода појаве било који симптоми респираторне инфекције, особа треба да се 

тестира на присуство корона вируса. 

 

ГРУПА 2: 

Циљ: брза идентификација свих особа које имају највећи ризик за неповољан ток болести. 

Критеријум за примену овакве врсте скрининга у ризичним групама: 

• Повишена температура (изнад 37C°) са или без других симптома респираторне 

инфекције 

ИЛИ 

• Присутан бар један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање, 

без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести 

 

Ризичне групе:  

1. Пацијенти са присутним хроничним обољењима: 

-хроничним поремећајима плућног система (укључујући астму), 

-хроничним поремећајима кардиоваскуларног система (укључујући хипертензију),  

-метаболичким поремећајима (укључујући шећерну болест, гојазност  са БМИ > 40),  

-бубрежном дисфункцијом,  

-хемоглобинопатијом,  

-хроничним неуролошким  поремећајима,  

- малигним обољењима, без обзира на тренутни терапијски статус  

-имуносупресијом (укључујући особе са ХИВ/АИДС, особе са функционалном или 

анатомском аспленијом и др.),  

- извршеном трансплантацијом ткива и органа/припремом за трансплантацију  

- и друго 

 

2. Особе у установама за дуготрајно збрињавање. 

 

ГРУПА 3: 
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Циљ: Идентификација присуства вируса код свих особа које долазе на територију Републике 

Србије  

1. Путници у међународном саобраћају који долазе на територију Републике Србије, а 

који у моменту уласка у земљу имају повишену телесну температуру или било који 

симптом респираторне инфекције. 

2. Путници у међународном саобраћају којима се симптоми респираторне инфекције 

појаве током периода самоизолације од14 дана након уласка на територију Републике 

Србије. 

 

Прилог 7. ПОСТУПАК С БЛИСКИМ КОНТАКТИМА ОСОБЕ ОБОЛЕЛЕ ОД COVID-19 

Циљ 

У циљу смањења ширења инфекције неопходно је све блиске контакте оболеле особе 

ставити под здравствени надзору карантин/кућну самоизолацију. 

Блиске контакте није потребно тестирати ни на почетку ни током карантина/кућне 

самоизолације, осим ако не развију симптоме болести. 

Блиски контакти подлежу здравственом надзору у карантину/кућној самоизолацији у 

трајању од 14 дана од датума задњег блиског контакта са потврђеним или 

вероватним случајем COVID-19 у периоду заразности. 

 

Изузеци у тестирању 

Изузетно, на почетку карантина/кућне самоизолације, треба тестирати блиске контакте 

оболелих од COVID-19, ако су идентификовани као блиски контакти три или више дана од 

тренутка излагања оболелој особи и у међувремену су остварили контакт са вулнерабилним 

групама. 

Прекидање мере 14-дневног карантина 

Ако блиски контакти у карантину/кућној самоизолацији не развију симптоме COVID-19, по 

завршетку14-дневног карантина није их потребно тестирати, а уколико су запослени могу се 

вратити на посао. 

 

Ако блиски контакти у карантину/кућној самоизолацији развију симптоме COVID-19, треба 

их тестирати на SARS-CoV-2 PCR методом и ако су позитивни поступати даље као са 

новооболелом особом. 
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Прилог 8. УПУТ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ НА COVID-19 

 

UPUT ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE COVID-19 

Ustanova koja dostavlja  materijal: 

 

Nazofaringealni bris                                            Nazofaringealni aspirat           

 

Faringealni bris                               

 

Bronhoalveolarna lavaza Nazalni ispirak                   

 

Endotrahealni aspirat                                       Sputum 

 

Tkivo dobijeno biopsijom/autopsijom iz pluća 

 

Datumuzorkovanja :       

 

Ime i prezimepacijenta : 

 

Pol : 

Zanimanje 

Datumrođenja 

JMBG                       __________________________ 

Adresaprebivališta 

 

Dijagnoza-označiti 

M Ž 
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Tonzilofaringitis    Grip    Pneumonija  

   (ili slično gripu)   (bronhitis ili bronhiolitis) 

 

                                                                                                                            Lekar 

________________________________ 

             

POPUNJAVA OSOBA U LABORATORIJI KOJA PRIMA MATERIJAL 

 

Datum i vreme prijema materijala 

u laboratoriju 

 

Stanje uzorka pri prijemu 

 

dobro loše primedba 

Ime i prezime osobe koja je 

primila materijal 

 

 

Прилог 9.  ЛАБОРАТОРИЈЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ ТЕСТИРАЊЕ НА SARS-CoV- 2 

RT-PCR МЕТОДОМ 
 

1. Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак, Београд 

2. Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд 

3. Ватрено око, Клинички центар Србије, Београд 

4. Ватрено око, Ниш 

5. Институт за јавно здравље Војводине 

6. Клинички центар Војводине 

7. Институт за јавно здравље Крагујевац 

8. Институт за јавно здравље Ниш 

9. Медицински факултет Ниш 

10. Завод за јавно здравље Суботица 

11. Завод за јавно здравље Сомбор 

12. Завод за јавно здравље Кикинда 
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13. Завод за јавно здравље Зрењанин 

14. Завод за јавно здравље Панчево 

15. Завод за јавно здравље Сремска Митровица 

16. Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајница 

17. ВСИ Суботица 

18. ВСИ Нови Сад 

19. ВСИ Шабац 

20. ВСИ Краљево 

21. ВСИ Ниш 

Прилог 10.КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА 

Услови за кућну изолацију: 

1. Постоји засебна соба, која може да се проветрава, у коју ће бити смештена 

оболела особа, 

2. Постоји у домаћинству једна особа доброг здравља, без фактора ризика, која 

може да негује пацијента. 

3. Могуће је из домаћинства привремено удаљити особе које нису неопходне за 

негу пацијента, а најмање особе са факторима ризика (старе особе, деца, 

труднице, породиље, особе ослабљеног имунитета, особе са хроничним 

поремећајима здравља) или особе које се не могу придржавати препорука о 

мерама за спречавање преношења инфекције на чланове домаћинства или 

друге особе  

4. Могуће је забранити посете домаћинству, односно оболелој особи. 

5. Постоји могућност да чланови породице бораве у другој соби или, изузетно, 

када не постоје капацитети за болничку изолацију и ако није могуће одвојити 

потпуно одвојену собу за оболелог, да одржавају удаљеност од најмање 

једног метра од оболеле особе (нпр. да справају у одвојеним 

креветима).Размотрити могућост коришћења импровизованих паравана ради 

изолације оболеле особе од других чланова домаћинства. 

6. Могуће је ограничити кретање пацијента и смањити употребу заједничког 

простора, као и обезбедити да је заједнички простор (нпр. купатило) добро 

проветрен (нпр. држати отворен прозор).Забранити улазак оболеле особе у 

друге заједничке просторије уколико то није неопходно (нпр. кухињу). 

7. Могуће је обезбедити довољан број маски и рукавица за једнократну употребу 

за особу која негује оболелог, 

8. Обезбеђени услови за прање руку топлом водом и сапуном. 
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9. Могуће је обезбедити одговарајуће кесе за отпад који ствара оболела особа 

(марамице, убруси и сл.), које се могу добро затворити пре уклањања са 

другим кућним отпадом. 

10. Постоје средства за дезинфекцију површина са којима оболела особа долази у 

контакт. 

11. Постоје средства  за дезинфекцију површина у тоалету и купатилу. 

12. Постоје услови за машинско прање одеће.  

Препоруке члановима домаћинства за кућну изолацију: 

Пацијент и чланови домаћинства треба да се придружавају следећих препорука:  

1. Пацијент треба да буде смештен у засебну собу, која може да се проветрава, 

2. Ограничити број особа које негују пацијента.Идеално је да се одреди једна особа 

доброг здравља без фактора ризика. 

3. Забрањене су посете. 

4. Чланови породице бораве у другој соби или, ако није могуће одвојити потпуно 

одвојену собу за оболелог, одржавају удаљеност од најмање једног метра од 

оболеле особе (нпр. да справају у одвојеним креветима).Размотрити могућост 

коришћења импровизованих паравана ради изолације оболеле особе од других 

чланова домаћинства. 

5. Ограничити кретање пацијента и смањити употребу заједничког 

простора.Обезбедити да је заједнички простор (нпр. купатило) добро проветрен 

(нпр. држати отворен прозор).Ограничити улазак оболеле особе у друге 

заједничке просторије уколико то није неопходно (нпр. кухињу). 

6. Лица која негују пацијента треба да носе медицинску маску која добро приања 

уз лице када су у истој просторији са оболелом особом.Маска се не сме дирати 

или намештати током употребе.Ако се маска овлажи или запрља секретима, 

мора се одмах заменити.Маску бацити након употребе и опрати руке након 

уклањања маске. 

7. Прати руке након сваког контакта са оболелом особом или њеним непосредним 

окружењем.Руке треба прати пре и након припреме хране, пре јела, након 

употребе тоалета, и кад код су видно запрљане.Ако руке нису видно запрљане 

могу се користити марамице за дезинфекцију које садрже алкохол.Руке прати 

водом и сапуном кад год су видљиво запрљане. 

8. Након прања руку водом и сапуном пожељно је користити папирнеубрусе за 

сушење руку.Ако нису доступни, користите наменске пешкире и замените их 

када постану влажни. 

9. Респираторну хигијену треба да примењују сви у домаћинству. 
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10. Респираторна хигијена односи се на покривање уста и носа током кашљања или 

кијања (медицинским маскама, платненим маскама, папирним марамицама или 

савијеним лактом), а затим прање руку. 

11. Одбаците материјале који се користе за прекривање уста или носа или их након 

употребе на одговарајући начин очистите (нпр. оперите марамице обичним 

детерџентом и водом). 

12. Избегавајте директан контакт коже и одеће са материјалима загађеним 

секретима оболеле особе. 

13. Користите рукавице за једнократну употребу и заштитну одећу (нпр. пластичне 

кецеље) за чишћење или руковање површинама, одећом или постељином 

запрљаном течностима.Пре и после уклањања рукавица обавите хигијену руку. 

14. Избегавајте директан контакт са телесним течностима, посебно секретима усне 

усне дупље и дисајних органа.Рукавице за једнократну употребу користите за 

пружање неге и приликом руковања са столицом, урином и отпадом.Пре и после 

уклањања рукавица обавите хигијену руку. 

15. Рукавице, марамице, маске и други отпад који су користиле болесне особе или 

они који брину о болесним особама бацати у посебне кесе у собиу којој борави 

болесна особе пре бацања са другим кућним отпадом. 

16. Избегавајте друге врсте могућег излагања болесним особама или 

контаминираним предметима у њиховом непосредном окружењу (нпр. не 

користите исте четкице за зубе, цигарете, прибор за јело, посуђе, пиће, пешкире, 

или постељину).Прибор за јело и посуђе треба опрати детерџентом и водом 

након употребе. 

17. Очистите и дезинфикујте површине које се често додирују, попут ноћних 

ормарићаи осталог намештаја у спаваћим собама, обичним дезинфекционим 

средством за домаћинство, које садржи разблажени раствор варикине (1 део 

варикине на 99 делова воде). 

18. Очистите и дезинфикујте површине у тоалету и купатилу најмање једном дневно 

користећи уобичајена дезифекциона средства за домаћинство која садржи 

разблажени раствор варикине (1 део варикине на 99 делова воде). 

19. За прање одеће, постељине, пешкира за купање и руке итд.оболелих особа 

користите уобичајени детерџент за прање рубља или машинско прање на 60–90 

°C уобичајеним детерџентом за домаћинство и темељно их осушите. 

Контаминирано платно ставите у кесу за веш. Не трести прљаво рубље и 

избегавати директан контакт коже и одеће са контаминираним материјалима. 
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Прилог 11. УПУТСТВО ЗА РАЦИОНАЛНУ УПОТРЕБУ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ 

ОПРЕМЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У ЗАВИСНОСТИ ОД АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СЕ ИЗВОДЕ 

Министарство здравља Републике Србије  

Републичка стручна комисија за надзор над болничким инфекцијама 

Београд, 21.4.2020.  

 

1. Болнице 

 

 

1/1. Болнице (одељења) у којима се лече пацијентиса COVID-19ß са тежом клиничком 

сликом  

Место Особље Активност Потребна лична 

заштитна опрема 

 

СОБА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ У КОЈОЈ СЕ ЛЕЧИ ПАЦИЈЕНТСА COVID-19:  

 

мора да има претпростор за стављање/скидање ЛЗО са местом опремљеним  за хигијену 

руку и кантом/кесом за одлагање инфективног отпада 

 

Соба за изолацију у којој 

се лечи пацијентса тежим 

обликом 

COVID-19 

 

Мора да има: 

- лавабо за прање руку, 

диспензер за течни сапун, 

папирни убрус 

И/ИЛИ 

- диспензер за средство на 

бази алкохола за хигијену 

руку  

- канту/кесу за одлагање 

инфективног отпада 

 

 

 

Здравствени 

радници 

Лечење и нега 

пацијената са 

COVID-19 

Партикуларна маска FFP2 

(може да се користи у 

контакту са више 

пацијената са истом 

дијагнозом 

Непромочив 

мантил/непромочив 

комбинезон (скафандер) 

Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир 

Аеросол – 

генеришући 

поступци на 

пацијенту са COVID-

19 

(ендотрахеална 

интубација, 

бронхоскопија, 

отворена аспирација, 

примена апарата з 

аинхалацију 

Партикуларна маска FFP3 

(или алтернативно 

партикуларна маска FFP2, 

или N95 или еквивалент и 

визир),  

Непромочив 

мантил/непромочив 

комбинезон-скафандер 

 Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Стерилне рукавице 

Заштитне наочаре или 
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(небулизатора), ручна 

вентилација пре 

интубације, одвајање 

пацијента од 

механичке 

вентилације, 

неинвазивна 

механичка 

вентилација плућа са 

позитивним 

притиском,трахеосто

мија и 

кардиопулмонална 

реанимација) 

визир 

Здравствени 

радник у 

претпростор

у 

У претпростору: 

надзор, помоћ и 

чекирање  процедуре  

стављања/скидања 

ЛЗО 

Није потребна ЛЗО 

- Уколико помаже особљу 

у откопчавању 

непромочивог мантила: 

рукавице   

Помоћни 

радници за 

хигијену 

Чишћење собе 

пацијената са 

COVID-9 

Партикуларна маска FFP2 

Непромочив 

мантил/непромочив 

комбинезон (скафандер) 

Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Гумене рукавице 

Заштитне наочаре  

Чизме или затворене 

радне ципеле 

Посетиоци  Улазак у собу за 

лечење 

пацијената са 

COVID-9 (ограничен 

на само изузетне 

ситуације) 

- Ако је растојање веће од 

1 метар: 

   Хируршка маска  

- Ако је неопходно прићи 

пацијенту ближе од 

1метар: 

   Хируршка маска 

   Непромочив мантил 

   Рукавице 

Амбуланта за пријем и 

тријажу (лакши и тежи 

случајеви) 

 

Сво особље, 

укључујући 

и 

здравствене 

и 

нездравстве

не 

Преглед пацијената 

са COVID-19                                                        

 

Партикуларна маска FFP2 

(може да се користи у 

контакту са више 

пацијената са истом 

дијагнозом   

Непромочив 

мантил/непромочив 
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раднике комбинезон (скафандер) 

Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир 

 Здравствени 

радник - 

Узорковач 

биолошког 

материјала 

(брис) 

Узимање бриса за 

микробиолошко 

тестирање 

Партикуларна маска FFP3 

( или алтернативно 

партикуларна маска FFP2, 

или N95 или еквивалент  

и визир) 

Непромочив мантил// 

непромочив комбинезон  

Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Рукавице  

Визир 

 

1/2. Болнице у којима се лече пацијентиса COVID-19ß са лаком клиничком сликом  

                         (привремене пољске болнице) 

Место Особље Активност Потребна лична 

заштитна опрема 

Привремена пољска 

болница (сајамови/хале) 

Сви  

здравствени 

радници 

Анамнеза 

Бесконтактно мерење 

температуре 

Праћење 

здравственог стања 

Хируршка маска 

Непромочив 

мантил/непромочив 

комбинезон (скафандер) 

Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир 

 

1/3. Болнице (одељења) у којима се НЕ лече пацијентиса COVID-19 

Место Особље Активност Потребна лична 

заштитна опрема 

Тријажни бокс/шалтер 

на улазу у болницу 

 

 

 

 

Здравствени 

радник у 

тријажном 

боксу са 

стакленом 

преградом 

 

Пружање 

информације/додава

ње маске 

Хируршка маска  

 

Здравствени 

радник  за 

тријажним 

отвореним 

пултом 

Пружање 

информације/додава

ње маске 

Хируршка маска  
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(одржавати 

растојање од 

најмање 1 

метар) 

Амбуланта за тријажу 

(ординација за преглед 

болесника издвојених на 

тријажном шалетру) 

Мора да има: 

- лавабо за прање руку, 

диспензер за течни сапун, 

папирни убрус 

И/ИЛИ 

- диспензер за средство на 

бази алкохола за хигијену 

руку 

-канту/кесу за одлагање 

инфективног отпада 

Здравствени 

радник 

 

 

Преглед пацијената  

 

Хируршка маска 

Заштитни мантил за 

једнократну употребу 

Рукавице 

Визир 

Пацијенти  

 

Било која активност Одржавати растојање од 

најмање 1 метар 

Хируршка маска или 

памучна маска за 

вишекратну употребу* 

(уколико пацијент може 

да је поднесе) 

Помоћни 

радници за 

хигијену 

 

Чишћење/прање  

амбуланте  

 

Хируршка маска  

Заштитни мантил/ кецеља 

за једнократну употребу 

Гумене рукавице 

Заштитне наочаре  

Затворене радне ципеле 

 Здравствени 

радник - 

Узорковач 

биолошког 

материјала 

(брис) 

Узимање бриса за 

микробиолошко 

тестирање 

Партикуларна маска 

FFP3( или алтернативно 

партикуларна маска FFP2, 

или N95 или еквивалент  

и визир) 

Непромочив мантил/ 

непромочив комбинезон  

Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Рукавице  

Визир 

Микробиолошка 

лабораторија 

 

Лабораториј

ски техничар  

Манипулација са 

узорцима 

респираторног тракта  

Партикуларна маска FFP3 

( или алтернативно 

партикуларна маска FFP2, 

или N95 или еквивалент  

и визир) 

Непромочив 

мантил/непромочив 

комбинезон  

Стерилне рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир 

Друга подручја транзита 

пацијената 

(болесничке собе, 

Сво особље, 

укључујући 

и 

Било која активност 

која НЕ 

укључује контакт са   

Хируршка маска или 

памучна маска за 

вишекратну употребу* 
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одељења, ходници) здравствене 

и 

нездравстве

не 

раднике 

пацијентом са   

COVID-19 

Јединице интезивног 

лечења 

(хируршке/интернистичк

е/мешовите) 

Сво особље, 

укључујући 

и 

здравствене 

и 

нездравстве

не 

раднике 

Било која активност 

која НЕ 

укључује контакт са   

пацијентом са   

COVID-19 

Хируршка маска 

Заштитни мантил/ кецеља 

за једнократну употребу 

Капа 

Рукавице 

Одељења 

администрације 

 

 

Сво особље, 

укључујући 

и 

здравствене 

и 

нездравстве

не 

раднике 

Административни 

задаци које обављају 

и 

НЕукључују контакт  

пацијентом са  

 COVID -19  

Није потребна ЛЗО 

 

Домови здравља и институти/заводи за јавно здравље 

 

Место Особље Активност Потребна лична 

заштитна опрема 

Тријажни бокс/шалтер 

на улазу  

 

 

Здравствени 

радник у 

тријажном 

боксу са 

стакленом 

преградом 

Пружање 

информације/додава

ње маске 

Хируршка маска  

 

Здравствени 

радник за 

тријажним 

отвореним 

пултом 

(одржавати 

растојање од 

најмање 1 

метар) 

Пружање 

информације/додава

ње маске 

Хируршка маска  

 

Амбуланта за тријажу 

(ординација за преглед 

болесника издвојених на 

тријажном шалетру) 

Мора да има: 

Здравствени 

радник 

 

 

Преглед пацијената 

са сумњом на  

COVID-19  

Снимање плућа 

Вађење крви 

 

Хируршка маска 

Заштитни мантил за 

једнократну употребу 

Рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир 
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- лавабо за прање руку, 

диспензер за течни сапун, 

папирни убрус 

И/ИЛИ 

- диспензер за средство на 

бази алкохола за хигијену 

руку 

- канту/кесу за одлагање 

инфективног отпада 

 

Здравствени 

радник - 

Узорковач 

биолошког 

материјала 

(брис) 

Узимање бриса за 

микробиолошко 

тестирање 

Партикуларна маска FFP3( 

или алтернативно 

партикуларна маска FFP2 

или N95 или еквивалент,  и 

визир) 

Непромочив мантил// 

непромочив комбинезон  

Капа ако се користи 

непромочив мантил  

Рукавице  

Визир 

Пацијенти  Било која активност Хируршка маска или 

памучна маска за 

вишекратну употребу* , 

уколико пацијент може да 

поднесе 

Помоћни 

радници за 

хигијену 

 

Чишћење/прање 

амбуланте  

 

Хируршка маска  

Заштитни мантил/ кецеља 

за једнократну употребу 

Гумене рукавице 

Заштитне наочаре  

Затворене радне ципеле 

 

 

 

Чекаоница 

 

Мора да има (најмање): 

- диспензер за средство на  

бази алкохола за хигијену 

руку 

- канту са поклопцем за 

отпад 

 

Пацијенти 

СА 

респираторн

им 

симптомима 

Било која активност Хируршка маска или 

памучна маска за 

вишекратну употребу*, 

уколико пацијент може да 

поднесе  

 

- Што хитиније издвојити 

пацијента у издвојену 

просторију (чекаоницу, 

ординацију) 

- Уколико то није могуће, 

обезбедити растојање 

растојање од најмање 1 

метар од осталих 

пацијената 

- Алтернативно, пацијент 

са сумњом на  COVID-19 

може чекати  напољу са 

маском и растојањем од 1 

метар од других особа, или 

може чекати  у својим 

колима док га не позову 
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телефоном када дође на 

ред 

Пацијенти 

БЕЗ 

респираторн

их симптома 

Било која активност Није потребна ЛЗО 

 

 

Микробиолошка 

лабораторија 

 

Лабораториј

ски техничар  

Манипулација са 

узорцима 

респираторног 

тракта  

Партикуларна маска FFP3( 

или алтернативно 

партикуларна маска 

FFP2,или N95 или 

еквивалент  и визир) 

Непромочив 

мантил/непромочив 

комбинезон  

Стерилне рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир 

Друга подручја транзита 

пацијената 

(одељења, ходници) 

Сво особље, 

укључујући 

и 

здравствене 

и 

нездравстве

не 

раднике 

Било која активност 

која НЕ укључује 

контакт са  COVID-

19 пацијената 

 

Није потребна  ЛЗО 

Одељења 

администрације 

 

 

Сво особље, 

укључујући 

и 

здравствене 

и 

нездравстве

не 

раднике 

Административни 

задаци које обављају 

и 

НЕ укључују 

контакт са 

COVID-19 

пацијентом 

Није потребна ЛЗО 

Возило за транспорт пацијента 

Место Особље Активност Потребна лична 

заштитна опрема 

Кола хитне помоћи 

 

 

 

 

 

 

 

Морају да имају: 

Здравст

вени 

радници 

 

Све активности у вези 

са медицинском негом, 

као и уношењем и 

изношењем пацијената 

током транспорта 

Партикуларна маска FFP2 

Рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир,  

Непромочив 

мантил/непромочив 

комбинезон   

Средство за хигијену руку 

на бази алкохола 

Возач Превоз пацијента Хируршка маска 
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- диспензер за средство на   

бази алкохола за хигијену 

руку 

- дезинфицијенс у спреју за 

брзу дезинфекцију 

површина на бази алкохола 

или било који други 

дезифицијенс за површине 

 Превоз пацијента и 

помоћ у  уношењу/ 

изношењу пацијената 

током транспорта 

Партикуларна маска FFP2 

Рукавице 

Заштитне наочаре или 

визир 

Заштитни мантил за 

једнократну употребу 

Средство за хигијену руку 

на бази алкохола 

Пацијен

т са 

сумњом/ 

потврђе

ним  

COVID-

19 

Било која активност Хируршка маска (уколико 

пацијент може да је 

поднесе) 

Помоћн

и 

радници 

за 

хигијену 

 

 

Прање и чишћење кола 

хитне помоћи после 

превоза болесника 

Хируршка маска  

Заштитни мантил/ кецеља  

Гумене рукавице 

Заштитне наочаре  

Затворене радне ципеле 

Рад на терену ван здравствене установе 

 

Место Особље Активност Потребна лична 

заштитна опрема 

Било где на терену 

 

Неопходно понети 

теренску торбу са 

прибором 

Тим за 

испитивањ

е особе са 

сумњом/ 

потврђени

м  COVID-

19 и 

њихових 

контаката 

Узимање 

епидемиолошке анкете 

од особа са сумњом 

или потврђеним 

COVID-19 или од 

њиховихконтакатаТЕЛ

ЕФОНОМ 

(препоручује се) 

Није потребна ЛЗО 

Узимање 

епидемиолошке анкете 

од особа са 

сумњом или са 

потврђеним  обољењем 

COVID-19 на терену  

Одржавање растојања од 

најмање 1метар,   

не додириватиповршине у 

кући/стану. 

Хируршка маска 

Заштитни мантил за 

једнократну употребу 

Рукавице 

Заштитне наочаре 

Узимање бриса за 

микробиолошко 

тестирање 

Партикуларна маска FFP2   

Непромочив мантил// 

непромочив комбинезон  

Капа ако се користи 
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Извори: 

1. WHO. Rational use of personal protective equipment for corona virus disease (COVID-19). 27 

February 2020.Dostupno na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-

nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf 

 

2. ECDC. Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare settings. 12 March 2020. 

Dostupno na:    

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-

healthcare-settings-march-2020.pdf 

 

3. WHO. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implication for IPC precaution 

recommendations. 27 March 2020. Dostupno na:https://www.who.int/news-

room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-

precaution-recommendations 

 

* Прилог 11а: Коришћење и третман памучних маски (од газе или платна) за 

вишекратну употребу 

Материјал: Газа (или платно) величине 100 x 80 цм са 17 нити по цм² у шест слојева слагани 

наизменично по дужини и ширини, са нашивеним тракама за везивање (по могућству у горњи 

руб убацити савитљиву чвршћу траку, због пријањања маске уз нос). 

непромочив мантил  

Рукавице  

Визир 

Узимање 

епидемиолошке анкете 

од здравих особа из 

контакта оболелог и 

бесконтактно мерење 

телесне температуре 

Одржавање растојања од 

најмање 1метар,   

не додириватиповршине у 

кући/стану. 

 

Хируршкамаска 

Заштитнимантилзаједнокра

тнуупотребу 

Рукавице  

Заштитне наочаре  

Особе са 

сумњом/ 

потврђени

м COVID-

19 

 Хируршка маска (уколико 

пацијент може да је 

поднесе) 

Напомена: У случају великог броја пацијената и недостатка FFP2/ FFP3 маски, за предвиђене 

процедуре користиће се хируршке маске (изузев за аеросол-генеришуће поступке, када су  

FFP3 маске обавезне). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
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Дужина ношења: Маску заменити кад се овлажи, или најдуже на 6 сати ношења (она је по 

неким тестирањима након 3 сата ношења дала бољи резултат од једнократне хируршке). 

Начин одлагања: Употребљене маске безбедно одложити у жути џак на којем је видно 

обележено „вишекратне маске“, џак прописно затворити и према прописаној процедури 

транспортовати у болничку централну праону. 

Третман након употребе: Особље у прописно обученој ЛЗО ставља маске на аутоматско прање 

на програму од 80° у дужини од 90 мин. Након тога улазе у сушару на сушење 120°, 30 мин. 

Након сушења маске иду у стерилизацију на паковање и аутоклавирање: паковање у рукавце 

(или у металне добоше), затим у аутоклав на 121 и/или 136°, 45 мин. под притиском од 1,5 

бара.  Након тога се као и други стерилни материјал дистрибуира на одељења. 

НАПОМЕНА: Ове маске се користе у „чистим неCOVID зонама“болнице, осносно неCOVID 

болницама, и то за особље које ради изван јединица интезивног лечења (хируршки, 

интенистички или мешовити ЈИЛ) 

- Ове маске се дају пацијентима са респираторним симптомима 

 

Прилог12. ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА COVID-19 ПАЦИЈЕНТИМА НА 

СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Пријемно тријажни центар при болници 

• У пријемно тријажном центру при болници се обављају прегледи пацијената 

који су претходно прегледани у ДЗ и који испуњавају критеријуме 

хоспитализације, а на основу налаза који су урађени у ДЗ. Ту се узима и брис за 

анализу на COVID-19. 

• Након прегледа се класификују у лакше (без налаза на плућима /аускултаторни и 

РТГ/) или са минималним налазом на плућима: 

• Средње тешка клиничка слика: аускултаторни налаз на плућима и/или РТГ налаз за 

интерстицијумску пнеумонију, са или без леукопеније. Без поремећаја сатурације. 

• Тешка клиничка слика: налаз масивне интерстицијумске пнеумоније са или без 

поремећаја сатурације или било каква клиничка слика са сатурацијом О2 испод 94% 

без кисеоничке потпоре. 

• Критични: сумња на болест са сатурацијом О2 испод 92% која се не поправља на 

надокнаду кисеоника од 4 литра на сат. 
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• Преглед пред пријем у болницу врши лекар специјалиста интернистичке групације 

(специјализација интерне медицине са или без било које субспецијализације).  

• Одлука и класификација се доноси на основу наведених критеријума а након прегледа. 

• Вештине и знања неопходни за рад: вештина клиничког прегледа болесника (посебно 

прелед гуше и аускултација плућа), знање тумачења налаза крвне слике и основне 

биохемије. Тумачење налаза РТГ плућа није неопходно пошто снимак стиже са описом. 

• У случају нејасноћа консултација инфектолога и/или интензивисте, анестезиолога 

телефоном. 

• Брис за дијагностику COVID-19 пре пријема у болницу (ако већ није узет у ДЗ, узима га 

за то обучена медицинска сестра) 

• Терапија се одређује по шеми терапијског протокола која је достављена свим 

здравственим установама. 

Мере контроле на одељењу по пријему: 

• Мерење температуре и сатурације кисоника а сваких два сата код лаких и средње 

тешких, а код тешких клиничких слика и код критичних на сваких сат времена, а по 

потреби и чешће.  

• За проценуу стања пацијента када се користи MEWS (скоринг систем). Ако је MEWS 

скор 1 до 3 само праћење виталних параметара (у MEWS скору) једанпут дневно. Ако је 

скор 4 до 6, праћење 4 пута дневно. Ако је скор 7 или више, пацијент се мора пребацити 

у јединицу интензивног лечења. 

• Клинички преглед оболелог најмање два пута дневно по потреби и чешће. 

• Понављање лабораторијских налаза код лаких и средње тешких сваки трећи дан. РТГ 

плућа на 4-5 дан по потреби и у случају погоршања одмах. 

• Код тешких и критичних лабораторија се ради сваки дан по потреби и чешће, а РТГ 

плућа сваки други дан, а по потреби и чешће. (циљ рано откривање прогресије болести)  

• Све мора бти евидентирано у медицинској документацији. 

• Улога инфектолога консултанта – да координише рад лекара одређених за директну 

бригу о пaцијентима, саветовање о антимикробној терапији, контрола резултата током 

припреме за отпуст и давање сагласности на отпуст. 

• Пацијенти се хоспитализују на основу клиничког налаза и сумње, а без чекања 

пристизања лабораторијске потврде болести. 
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• Посебно обратити пажњу на пад сатурације и/или повећање броја респирација што су 

први знаци да је потребно појачати надзор и да болест иде у правцу тежег клиничког 

тока. 

• Неопходна је рана и агресивна кисеоничка потпора, као и рана интубација и 

вентилација. Не чекати на спонтано поправљање гасне размене, пошто се код ове 

болести стање на плућима поправља тек након две или више недеља лечења. 

 

Структура пријемно тријажног центра: 

• Центар мора да има предпростор за идентификцију пацијената. 

• Простор за прихват оболелих, те више засебних ординација за преглед (сходно 

грађевинским могућностима). За сваку ординацију је неопходан тим лекар специјалиста 

интернистичке групације и медицинска сестра. За појединачну смену је довољно 

приство једне сестре која је обучена за узимање бриса (ако има мање од 5 ординација 

или две ако има 5-10). 

• Инфектолог мора да буде доступан за ТЕЛЕФОНСКУ консултацију.   

• У близини простора за преглед мора бити и РТГ апарат за брзу дијагностику, ако стање 

пацијената није дозвољавало да се претходна дијагностика уради у ДЗ. 

 

Улога болница секундарног нивоа: 

• Прихват оболелих са свог региона иницијална обрада и тријажа (ако постоји могућност 

и узорковање), али без чекања на погоршање које би изискивало вентилаторну потпору. 

• Прихват и наставак лечења оболелих са своје територије,  који су били упућени у 

Болнице за лечење COVID-19, који нису развили компликације и/или имају стабилан 

опоравак (након 5-7 дана лечења) и њихово даље лечење и праћење као и дефинитивни 

отпуст након завршних контрола. 
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Прилог13. СКОР РАНОГ УПОЗОРЕЊА ЗА COVID-19 ПАЦИЈЕНТЕ
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FORMA BOLESTI USTANOVA TERAPIJA 

 
 

 

OBLIK 1 
1. Pozitivan nazofaringealni bris (PCR na 

SARS-CoV-2) 
2. Asimptomatska ili vrlo blaga klinička slika 

3. Bolesnici bez komorbiditeta i sa blagim 
oblikom infekcije (hospitalizovani pacijenti 
sa pO2 > 94% i bez Rtg znakova pneumonije) 

 

 
Kućno lečenje i izolacija 

uz kontrole i nadzor Covid 
ambulanti 

 
Vitaminska th: alfakalcidol tbl. (Alpha D3) 1x2 mcg, vitamin C 
1x2g (ukoliko nema bubrežnih smetnji) 
Simptomatska th. i th. anosmije (opciono): vitamin A kapi za nos 
2x2 kapi, alfa lipoinska kiselina tbl. 1x200mg 

* Ne davati antibiotike rutinski i bez jasnih indikacija! 

 

OBLIK 2 
1. Pozitivan nazofaringealni bris (PCR na 

SARS-CoV-2) 
2. Blaga klinička slika 
3. Bolesnici bez komorbiditeta i sa blagim 

oblikom infekcije (hospitalizovani pacijenti sa 
SpO2 > 94% i sa Rtg znacima pneumonije sa ili 

bez znakova hipoksije pri prijemu) 
 

OBLIK 3 
1. Pozitivan nazofaringealni bris (PCR na 

SARS-CoV-2) 
2. Umereno teška klinička slika 

3. Teška hipoksija sa potrebom za oksigenu 
th (SpO2 <90%), febrilnost, multiple 

opacifikacije na Rtg-u pluća (ili specifične 
promene na plućima viđene na CT-u) 

 
1. Covid centri: odelj. opšteg 

tipa 
2. Opšte bolnice: odelj. 

izolacije 

Mere pojačanog nadzora 
Više puta dnevno praćenje 

temperature, sO2 i fr. disanja 

 
1. Covid centri: odelj. 
poluintenzivne nege 

2. Opšte bolnice: odelj. izolacije 
sa stalnim nadzorom (≤1h) 
intenziviste, anesteziologa, 

infektologa ili interniste 
3. U slučaju daljeg pogoršanja: 

transport u Covid centar 

Antikoagulantna th: Niskomolekulrni heparin prema prilogu 2 
Antivirusna th. (započeti najkasnije do 5. dana od početka tegoba): 
Favipiravir tbl. 1600 mg na 12 h, prvi dan, zatim 600 mg na 12h još 
4 dana) ili Remdesivir tbl. 200 mg i.v. prvi dan, zatim 100 mg i.v./dan 
još 9 dana (po nalogu infektologa) 
Vitaminska th: alfakalcidol tbl. (Alpha D3) 1x2 mcg, vitamin C 1x2g 
Plazma rekonvalescenata (unutar 2 nedelje od početka tegoba i 
nakon konsultacije sa infektologom i transfuziologom) 

 
Antikoagulantna th: Niskomolekulrni heparin prema prilogu 2 
Vitaminska th: alfakalcidol tbl. (Alpha D3) 1x2 mcg, vitamin C 1x2g 
Oksigenoterapija: nazalni kateter ili maska (O2 10-15 L/min) 
Antibiotska th: prema vodiču za racionalnu primenu antibiotika 
Antivirusna th. (ako je prošlo manje od 5. dana od početka tegoba 
Ukoliko izostane terapijski odgovor nakon primene antivirusne th. 
 ≥5 dana od početka tegobe, primeniti plazmu rekonvalescenata 
 (unutar 2 nedelje od početka tegoba), započeti kortikosteroidnu th. 
(prilog 1) ili tocilizumab 8 mg/kg i.v. u 2 doze (max. 800 mg/dozi) 

 

OBLIK 4 i 5 
1. Pozitivan nazofaringealni bris (PCR) 

2. Veoma teška/teška klinička slika 
3. Početak ili razvoj ARDS-a 

4. Citokinska oluja (pogoršanje opšteg stanja 
uz ↑IL-6, ↑fibrinogen, ↑D-dimer, ↑CRP) 

 
 

Covid centri: itenzivna nega 

Primeniti sve dostupne mere/kombinacije intenzivnog lečenja 

1. Što duže održavanje na ↑ protoku O2, MV u slučaju pogoršanja 
3. Kortikosteroidna th: Metilprednizolon 1-2 mg/kg, 3-5 dana (uz 

procenu rizika i saglasnost intenziviste/infektologa/pulmologa) 
4. Tocilizumab: 8 mg/kg i.v. podeljeno u 2 doze (max. 800 mg/dozi) 
5. Imunoglobulni: 10-20 g/dan Ig tokom 3-5 dana 

PROTOKOL ZA LEČENJE PACIJENATA SA COVID-19 VERZIJA 9 

Прилог 14. ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА СА COVID-19 (верзија 9 од 18. августа 2020) 
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Pre prve primene bilo kog leka obavezno pročitati priloženo uputstvo proizvođača. 

Kortikosteroidi 

• Primeniti ih od oblika 3 bolesti u slučaju progresije nalaza na plućima, i/ili porasta markera zapaljenja 

• Prema karakteristikama bolesnika odabrati lek, dozu i dužinu lečenja (Prilog 1) 

Tocilizumab 

• Primeniti ga od oblika 3 bolesti u slučaju progresije nalaza na plućima, i/ili porasta markera zapaljenja, uz prethodno primenjene druge 
preporučene terapijske mere 

• Indikacija za primenu je IL-6 ≥40 ng/l, uz porast CRP >50 mg/l (ili trostruki porast koncentracije CRP unutar 48h) uz znake masivne Covid 
pneumonije praćene sa ≥25 resp/min, SpO2 (pulsnom oksimetrijom) <93% i pO2 <8,66kPa bez oksigene terapije 

Antivirusni lekovi 

• Početak primene najkasnije u prvih 5-7 dana od pojave simptoma, uz Rtg nalaz nalaz teške upale pluća i potrebom za oksigenom th 

• Primena po nalogu infektologa u Covid centru 

• Prva th opcija – favipiravir; druga th opcija - remdesivir 

Antikoagulantni lekovi 

• Profilaktičke doze niskomolekularnog heparina se mogu primeniti kod svih bolesnika sa oblikom 2 bolesti, dok se primena terapijskih 

doza preporučuje kod bolesnika sa oblikom bolesti 3, 4 ili 5. Povišene vrednosti d dimera i/ili njegov porast su indikacija za hospitalizaciju i 

primenu niskomolekularnog heprina. 

• Niskomolekularni heparin i varfarin se mogu primeniti kod trudnica s obzirom da ne dovode do antikoagulantnih neželjenih pojava kod 

novorođenčadi i ne koncentrišu se u majčinom mleku. (Prilog 2) 

Imunoglobulini 

• Primeniti kod teških formi bolesti (oblik 4 i 5) sa nedostatkom ili smanjenom koncentracijom imunoglobulina 

Plazma rekonvalescenata 

• Pacijenti sa rapidnim pogoršanjem opšteg stanja (oblik 3, 4 ili 5) 

• Ukoliko nije prošlo više od 2 nedelje od početka tegoba 

• Pozitivan PCR test ili drugi dokaz prisustva virusa SARS-CoV-2 

• Preporučena infuziona doza 200-500 ml (4-5 ml/kg), dva puta 

• Indikacija za primenu plazme prema skoring sistemu (Prilog 3): od 0 do 10 - nema indikacije za th plazmom, od 11 do 13 - relativna 
indikacija za th plazmom (odluka uz konsultaciju sa infektologom), od 14 do 20 - apsolutna indikacija za th plazmom 

* Preporuke za zbrinjavanje u JIN koje nisu navedene u protokolu su date od strane Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije i mogu se 
naći na web stranici http://www.uais.rs/covid-19-preporuke-2/ 

TERAPIJA – NAPOMENE I 
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• Ovaj terapijski protokol primenjuje se i kod kliničke dijagnoze Covid 19 infekcije posebno u oblicima 3,4 i 5. 

• Nijedna od navedenih terapijskih opcija još uvek nema sigurnu potvrdu efikasnosti u velikim randomizovanim kliničkim studijama, niti 

imaju prednosti odnosu jedna na drugu, a ni u odnosu na suportativno lečenje, ali su u toku velike multicentrične studije koje ispituju 

efikasnost navedenih terapijskih opcija kod velikog broja pacijenata. 

• Pri izboru terapije neophodno je uzeti u obzir moguće kontraindikacije, neželjena dejstva i interakcije, kao i eventualnu potrebuza 

korekcijom doze leka zavisno od stadijuma oštećenja bubrega i jetre. 

• Navedene preporuke su rezultat kumulativnih iskustava više nacionalnih centara koji su lečili najveći broj obolelih u Srbiji, ali i iskustava 

stranih centara. 

• Iskustvo je pokazalo da je terapiju neophodno započeti u ranoj fazi bolesti; započinjanje terapije u kasnim fazama bolesti nije imalo 

pozitivan ishod. 

• Kiničko iskustvo i sprovedene studije su pokazali da su pacijenti sa povišenim rizikom: osobe starije od 60 godina, gojazne osobe, muški 

pol, kao i pacijenti sa komorbiditetima (dijabetes melitus, kardiovaskularna oboljenja, arterijska hipertenzija, hronične bolesti pluća, 

maligniteti i imunodeficijencija). 

• Pre započinjanja terapije potrebno je proveriti potencijalne interakcije između lekova za lečenje Covid-19 i lične terapije koju pacijent 

koristi (http://covid19-druginteractions.org/). 

• U slučaju kliničke sumnje ili dokazane bakterijske/gljivične superinfekcije u protokol lečenja se uključuju i antibakterijski/antigljivični 

lekovi po principu racionalne primene. 

• Kontraindikacije za primenu remdesivira su: multiorganska disfunkcija, povišen nivo ALT-a više od 5x od gornje granice referentnih 

vrednosti, klirens kreatinina <30 mL/min, dijaliza, korišćenje druge antivirusne terapije. 

• Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je zvanično odobrila korišćenje nesteroidnih antiinflamatornih lekova u toku infekcije Covid-19. 

TERAPIJA – NAPOMENE II 
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• Kortikosteroidna th se ne savetuje kod asimptomatskih i lakših formi bolesti (oblik 1 i 2). 
• Kod bolesnika sa lakšom formom bolesti i prisutnim komorbiditetima (RA, sarkoidoza, IBP, astma, HOBP...) nastaviti sa 

kortikosteroidnom terapijom u cilju lečenja osnovne bolesti. Kod pacijenata na inhalacionoj kortikosteroidnoj th u sklopu osnovne 
bolesti (npr. astma ili HOBP) dati parenteralno minimalne doze kortikosteroida (najčešće 20-40 mg metilprednizolona u sklopu 
deopstruktivne terapije, ako se radi o istovremenom pogoršanju njihove osnovne bolesti). 

• Kortikosteroidna th se savetuje kod pacijenata sa sa početnim/teškim ARDS-om (oblik 4 i 5) i kod pacijenata sa umereno 

teškom kliničkom slikom (oblik 3) ukoliko postoje znaci pogoršanja kliničkog stanja, a u cilju sprečavanja progresije bolesti i razvoja ARDS-a. 
Znaci koji ukazuju na pogoršanje kliničkog stanja u sklopu Covid-a su: 
1. Porast vrednosti CRP >30 mg/l (ili trostruki porast koncentracije unutar 48h) 
2. Znaci radiografske progresije Covid pneumonije (Rtg/CT) 
3. Pad vrednosti SpO2 <95% uprkos primenjene oksigene terapije, praćene sa ≥25 resp/min, i pO2 <8,66kPa 
U ovom slučaju, pored osnovne Th predviđene protokolom uvodi se i prednizon 0.5 mg/kg u 2 dnevne doze, pri čemu večernja doza iznosi 
max. 10 mg. Trajanje th je 4 nedelje, a doze prednizona se smanjuju po shemi (primer za pacijenta sa TT od 80kg): 
Pronison:   30+0+10 mg 5 dana 

25+0+10 mg 5 dana 
20+0+10 mg 3 dana 
20+0+5 mg 3 dana 
15+0+5 mg 3 dana 
10+0+5 mg 3 dana 
10+0+0 mg 3 dana 
5+0+0 mg 3 dana, a zatim se Pronison potpuno isključuje iz terapije. 

• Kortikosteroidna terapija se savetuje kod pacijenata na oksigenoj terapiji sa pogoršanjem Covid pneumonije ili pacijenata sa ARDS-om 
na MV (metilprednizolon 1-2 mg/kg ili dexametazon 6mg/dan p.o. ili 1.8mL odnosno 5.94mg 1x dnevno Ili oralna primena 15mL 1x 
dnevno). Ukoliko dođe do poboljšanja, terapiju nastaviti sa postepenim smanjenjem doze tokom 5-7 dana, do ukupno 10 dana. 

• Kortikosteroidna th je indikovana kod bolesnika sa pretećim ARDS-om u cilju sprečavanja “citokinske oluje“, kao i kod septičkog šoka i 
multiorganske disfunkcije (metilprednizolon 2 mg/kg parenteralno). 

 

• Remdesivir potencijalno može da utiče na dejstvo deksametazona ukoliko se primenjuju kao kombinovana terapija (remdesivir inhibira 

enzim CYP3A4 koji deksametazon aktivira) 
* Za gastroprotekciju, sve vreme trajanja kortikosteroidne th koristiti inhibitore protonske pumpe (pantoprazol 2x20 mg) 

Prilog 1 KORTIKOSTEROIDNA TH U LEČENJU COVID-19 
(SB protokol) 
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• Betametazon i deksametazon prolaze hematoplacentalnu barijeru te ih je indikovano jedino davati ukoliko postoji benefit za sam plod. 

Ostali kortikosteroidi ne prolaze placentalnu barijeru te trudnoća nije kontraindikacija za njihovu primenu. 

• Ukoliko je neophodno primeniti kortikosteroide u lečenju Covid-19 kod trudnica ili dojilja, primenjuje se prednizon 40mg p.o. 1x  

dnevno, ili hidrokortizon 80mg i.v. 2x dnevno. 

 
• Između 24-33. gestacijske nedelje kod trudnica kod kojih postoji rizik od preranog porođaja unutar narednih 7 dana indikovano je dati 

kortikosteroide uz obaveznu procenu benefita /rizika primene terapije u odnosu na plod i majku. 

• Trudnicama između 34-36. nedelje trudnoće kod kojih postoji rizik od preranog porođaja unutar narednih 7 dana nije indikovana 

primena kortikosteroida. 

 
* Neophodna je konsultacija ginekologa i infektologa i individualna procena rizika primene kortikosteroidne terapije kod svake trudnice 

 pojedinačno, ne postoje opšte preporuke! 

Prilog 1 
KORTIKOSTEROIDNA TH U LEČENJU COVID-19 KOD TRUDNICA 
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Lečenje Preporuka 

Kućni uslovi Standardne profilaktičke doze LMWH ako postoje faktori rizika1 

Hospitalizovani pacijenti  

Pacijenti koji ne zahtevaju mehaničku ventilaciju ili su na 

strandardnoj kiseoničnoj potpori /pacijenti u jedinicima opšte 
nege/ 

Standradne profilaktičke doze LMWH4 

Pacijenti koji zahtevaju mehaničku ventilaciju ili su na “high 

flow” kiseoničnoj potpori, odnosno pacijenti u jedinicima 
intenzivne nege 

Profilaktičke doze LMWH dva puta dnevno4 

Sumnja na razvoj ili potvrđena venska tromboza2 Terapijske doze LMWH 4 

Pacijenti na dugotrajnoj antikoagulantnoj terapiji Terapijske doze LMWH 4 

Nakon otpusta 3 Kod svih hospitalizovanih pacijenata pred otpust se vrši procena rizika 

za razvoj tromboznih komplikacija I ako postoji indikacija nastavlja se: 

Standardna profilaktička doze LMWH do 45 dana nakon otpusta 

 • 1 i 3: Za primenu tromboprofilakse kod pacijenata na kućnom lečenju kao i nakon završetka hospitalizacije nije postignut globalni konsenzus. 

• Procena rizika se zasniva na postojanju pridruženih stanja koja povećavaju rizik za razvoj tromboembolijskih komplikacija: prethodna tromboza, 

nepokretnost, malignitet, komorbiditeti, bilo koje drugo trombofilno stanje… 

• Odluka se donosi na osnovu individualne procene stanja pacijenta. 

• 2: sumnja na razvoj venske tromboze: unilateralni otok ekstremiteta, razvoj površinskog tromboflebitisa, razvoj dispnoičnih tegoba, pogoršanje 

hipoksemije uprkos radiografskom/MSCT poboljšanju nalaza na plućima, porast SPDK, trend porasta d dimera (vrednosti iznad 5, udvostručavanje 

vrednosti tokom 24h). 

• U slučaju sumnje na razvoj arterijske tromboze preporučuje se konsultacija odgovarajućeg specijaliste: neurolog, kardiolog, vaskularni hirurg. 

• 4: Korekcije doze LMWH: 

• Ako je broj trombocita ispod 20-50: redukcija doze LMWH za 50% 

• Ako je broj trombocita ispod 25: razmotriti ukidanje LMWH uz procenu odnosa rizika krvarenje/tromboza. 

• Ako je ClCr ispod 30ml/min: redukcija doze LMWH za 50% i dalje doziranje u skladu sa nalazom anti Xa. Standardno određivanje anti Xa se ne 

preporučuje. 

 

Prilog 2   PRIMENA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE KOD COVID-19 POZITIVNIH ADULTNIH 
PACIJENATA 
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Lek Profilaktička doza Terapijska doza 

Enoxiparin (Clexan®) < 50kg 20mg sc/24h 
50-90kg 40mg sc/24h 

90-130kg 60mg sc/24h 

> 130kg 80mg sc/24h 

1mg/kg/12h 

Dalteparin (Fragmin®) < 50kg 2500j sc/24h 

50-90kg 5000j sc/24h 

90-130kg 7500j  sc/24h 

> 130kg 10000j sc/24h 

100j/kg/12h 

Nadroparin (Fraxiparin®) < 50kg 2850j (0.3 ml) sc/24h 

50-75kg 3800j (0.4 m)l sc/24h 

75 – 110kg 5700j (0.6 ml) sc/24h 

86j/kg/12h 

 

• Napomena: 

• Preporučene laboratorijske analize na dnevnom nivou kod pacijenata koji su hospitalizovani i kod kojih se primenjuje antikoagulantna 

tromboprofilaksa: kks, PV, aPTT, fibrinogen, d dimer, testovi bubrežne funkcije. 

• Ukoliko je pacijent na antikoagulantnoj terapiji u trenutku hospitalizacije /VKA, DOAK/ preporučuje se prevođenje na LMWH. Ukoliko se nastavi 

primena bilo kog tipa oralne antikoagulantne terapije obavezno proveriti potencijalne interreakcije između lekova. (https://www.covid19- 

druginteractions.org/) 

• Primena antiagregacione terapije kod pacijenata koji istu koriste zbog postojećih komorbiditeta nije kontraindikovana ali treba imati u vidu da 

zajednička primena antikoagulantne i antiagregacione terapije povećava rizik od krvarenja i stoga je odluka zasnovana na proceni individualnih 

karakteristika pacijenta i proceni rizika za razvoj tromboznih komplikacija odnosno krvarenja. 

• COVID 19 može da dovede do razvoja potrošne koagulopatije odnosno DIK. U tom slučaju potrebna je primena supstitucione terapije tako da se 

broj trombocita održava iznad 50x109/l , nivo fibrinogena iznad 1 g/l (primena krioprecipitata) i vrednost INR ispod 1.5 (primena plazme). Primena 

antikoagulantne terapije u tom slučaju zavisi od individualne procene pacijenta i procene odnosa rizika od razvoja tromboze odnosno krvarenja. 

• Izolovani pad vrednosti broja trombocita može da bude posledica heparinom indukovane trombocitopenije (HIT). U tom slučaju preporučuje se da 

se urade HIT antitela i obavi konsultacija hematologa. 

Doze LMWH koji se primenjuju u Srbiji 

 

Prilog 2   PRIMENA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE KOD COVID-19 POZITIVNIH ADULTNIH 
PACIJENATA 
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Kriterijum 
Bodovi 

0 1 2 Zbir 

Status pacijenta Ambulantno lečenje 
Pacijent hospitalizovan 

u Covid bolnici 

Lečenje u jedinici poluintenzivne / 

intenzivne nege 

 

Forma bolesti Asimptomatska Lakša /umereno teška Teška / životno ugrožavajuća forma  

Period od pojave simptoma 

(u danima) 
10-14 7-10 0-7 

 

 
 
 

Serološki / PCR nalaz 

 
Sero-pozitivan 

+ 

PCR pozitivan 

 
Sero-negativan 

+ 

PCR pozitivan 

Sero-negativan 

+ 

PCR pozitivan 

+ 

Povećanje broja/veliki broj kopija virusa 

 

 
Respiratorne tegobe 

 
Bez tegoba 

Povremeno osećaj otežanog disanja 

(resp. fr. 25-30/min) 

Dispnea (resp. fr. >30/min) / respiratorna 

insuficijencija (potreba za mehaničkom 

ventilacijom) 

 

Saturacija O2 97-100% 90-96% <90%  

 
Rtg / CT toraksa 

Uredan nalaz / incipijentna 

pneumonija 

 
Bilateralna pneumonija 

Bilateralna pneumonija + progresija 

radiološkog nalaza na plućima za >50% 

tokom 24-48h 

 

 
 

Opšte kliničko stanje pacijenta 

Dobrog opšteg stanja, bez 

potrebe za supstitucionom 

terapijom 

Febrilnost, potreba za kiseoničnom 

potporom više od 50% vremena, 

opšta malaksalost 

Šok (upotreba vazopresora i povišen nivo 

laktata >2 mmol/L pored adekvatne 

supstitucione terapije); 

Multiorganska disfunkcija 

 

 
Komorbiditeti 

Bez pridruženih bolesti, 

primarna imunodeficijencija 

(posebno deficit IgA) 

Hematološki pacijenti, pacijenti sa 

gastrointestinalnim bolestima 

Karidiološki pacijenti, pacijenti nakon 

transplantacije solidnih organa, pulmološki 

pacijenti, dijabetičari 

 

 
 

Terapija Covid-19 

 
 

Bez prethodne terapije 

 
Antivirusna i/ili imunomodulatorna 

terapija 

Progresija kliničkog/radiološkog nalaza 

uprkos primenjenoj antivirusnoj i/ili 

imunomodulatornoj terapiji 

 

Ukupno bodova*  

 

Prilog 3 
SKORING SISTEM ZA TERAPIJSKU PRIMENU PLAZME REKONVALESCENATA U LEČENJU COVID-19 
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Прилог 15. КРИТЕРИЈУМИ ОТПУСТА COVID-19 ПАЦИЈЕНАТА15 

 

Критеријуми отпуста 

 

(1) Телесна температура у границама нормале три узастопна дана; 

(2) Респираторни симптоми су у значајном побољшању; 

(3) РТГ снимци плућа показују очигледно побољшање; 

(4) Нема коморбидитета или компликација које би захтевале хоспитализацију; 

(5) СпО2 > 93% без употребе медицинског кисеоника; 

(6) Отпуст одобрио мултидисциплинарни тим. 

 

Употреба медикамената након отпуста 

 

Уобичајено, специфични лекови нису потребни након отпуста.Симптоматска терапија се може 

ординирати ако постоји благ кашаљ, лош апетит, обложен језик и сл.Специфични лекови се 

могу ординирати након отпуста пацијентима са мултиплим лезијама у плућима у прва три дана 

након што је PCR био негативан. 

 

Кућна изолација 

 

Пацијенти остају у кућној изолацији у складу са критеријумима за завршетак изолације 

(видети Прилог 16). 

 

  

 
15 Prirucnik o prevenciji i lecenju COVID-19 infekcije, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine 

Prirucnik napisan na osnovu klinickog iskustva  
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Прилог 16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЗОЛАЦИЈЕ БОЛЕСНИКА СА COVID-

19 

Ове препоруке заснивају се на постојећем знању о трајању заразности особа са 

дијагностикованом SARS-CoV2 инфекцијом1 и подложне су променама. Подаци за 

доношење одлуке о прекиду изолације су време појаве првих симптома и знакова болести 

и њихово трајање, односно време добијања првог позитивног PCR налаза на SARS-CoV-2, 

у зависности да ли се ради о симптоматској или асимптоматској инфекцији узрокованој  

SARS-CoV-2. 

Рутинско контролно RT-PCR тестирање није потребно ради доношења одлуке о прекиду 

изолације код особе инфициране вирусом SARS-CoV-2, осим у изузетним ситуацијама 

(види тачку 3) када је то оправдано због клиничких индикација.  

 

1. Симптоматски болесник  

Завршетак изолације симптоматског COVID-19 болесника препоручује се ако су испуњени 

следећи критеријуми: 

✓ прошло је најмање 14 дана од првог данаболести, И 
✓ болесник је афебрилан без употребе антипиретика најмање 3 узастопна дана, И 

✓ значајно побољшање респираторних2 и других симптома COVID-19. 

 

На пример, ако је пацијент имао симптоме два дана, изолација се може прекинути  након 

14 дана од датума настанка симптома; код пацијента са симптомима током 14 дана, 

изолација се може прекинути након (14 дана + 3 дана =) 17 дана од датума настанка 

симптома; за пацијента са симптомима током 30 дана, изолација се може прекинути (30 

+ 3 =) 33 дана након појаве симптома). 

 

Лекар у матичном дому здравља (COVID амбуланти) врши контролни преглед и у складу са 

наведеним критеријумима издаје извештај о престанку мере изолације.   

 

2. Асимптоматски случај 

За асимптоматске случајеве COVID-19 препоручује се завршетак изолације 14 дана након 

првогпозитивног теста на SARS-CoV-2, под условом да се током овог периода нису 

развили симптоми болести. У случају развоја симптома, користе се критеријуми за 

симптоматске болеснике, при чему је полазна тачка датум појаве симптома. 

 

Лекар у матичном дому здравља (COVID амбуланти) врши контролни преглед и у складу 

са наведеним критеријумима издаје извештај о престанку мере изолације.   
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3. Контролно тестирање одређених пацијената  

Контролно тестирање се може спровести према клиничким или епидемиолошким 

индикацијама. 

Контролно тестирање се може спровести у складу са клиничком проценом, код 

пацијената као што су имунокомпромитоване особе (већи ризик од пролонгираног 

вироноштва) или болесници са дужим трајањем симптома болести. 

Тестирање по епидемиолошким индикацијама се спроводи код особа које раде на 

местима који представљају посебан јавно-здравствени ризик за преношење инфекције 

(установе социјалне заштите, хематолошка одељења здравствених установа…). 

Контролни брис треба узети најмање 72 часа након повлачења симптома и знакова 

болести и најмање 14 дана од почетка симптома, односно од првог позитивног налаза 

код асимптоматскогболесника. 

----------------------------------------------------- 

1 Oсобе инфициране вирусом SARS-CoV-2 најзаразније су дан-два пре појаве симптома и у првим данима 

болести, при чему се већина секундарних случајева зарази у контакту са првооболелом особом у првих пет дана 

од појаве симптома. До сада, још није успешно изолован вијабилан вирус из узорака горњих дисајних путева 

након друге недеље болести, упркос позитивном PCR налазу.  Молекуларном PCR методом се детектује вирусна 

нуклеинска киселина која не корелира увек са присуством вијабилног вируса у организму (WHO. Criteria for 

releasing COVID-19 patients from isolation,17 June 2020). 

2 Одређени симптоми као што су кашаљ и аносмија могу трајати недељама након што болесник престане 

да буде заразан за околину. 
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Прилог 17.  COVID -19 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (13. јун са 

допунама/изменама од 5. и 28. августа 2020.) 
 

А. Тестирање RT-PCR методом о трошку државе укључује следеће групе: 

 

1. Хоспитализовани пацијенти — пацијенти који су хоспитализовани због тежине 

клиничке слике основне болести, а код којих се током хоспитализације појаве симптоми 

респираторне инфекције, без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем 

COVID-19; 

- Место узорковања: болнице 

 

2. Особе са симптомима акутне респираторне болести [повишена температура (>37 С°) и 

један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без 

друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести: 

a) у случају блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са 

особом код које је потврђено присуство SARS-CoV-2 

Одлука о тестирању RT-PCR се базира на клиничкој слици, радиографском налазу и 

биохемијским анализама у складу са COVID-19 упутством заз збрињавање на 

нивоу приимарне здравствене заштите. 

б)   без блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са особом 

код које је потврђено присуство SARS-CoV-2, тек када се код особе докаже присуство 

ІgМ антитела, применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминисцентном 

методом; 

-  Место тестирања применом брзих имунохроматографских тестова, или 

хемилуминисцентном методом, као и место узорковања за RT-PCR: дом здравља или 

болнице 

 

3. Особе које се смештају у домове за стара лица и установе колективног смештаја особа које 

припадају вулнерабилној популацији  
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- Место узорковања: дом здравља или институти/заводи за јавно здравље 

 

4. Запослена и радно ангажована лица која преузимају смену рада у 14-дневним радним 

аранжманима у установама социјалне заштите за смештај старих лица и установама 

колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији 

 

   -  Место узорковања: институти/заводи за јавно здравље 

 

5. Држављани Републике Србије који нису испуњавали услове дефинисане индикацијама за 

RT-PCR тестирање, али су резултати серолошког тестирања (спроведеном о трошку 

државе или у комерцијалне сврхе) показали присусутво IgM антитела. 

- Место узорковања: дом здравља, болница или институт/завод за јавно здравље 

 

6. Особе код којих је претходно потврђена болест COVID-19, након спроведеног лечења и 

регресије симптома и знакова болести: 

• Прво узимање бриса за тестирање се врши у болничким условима и ако је тест 

негативан, особа се отпушта у кућну изолацију у трајању од 14 дана.  

-     Место узорковања: дом здравља или институти/заводи за јавно здравље 

 

7. Малолетна лица и студенти (на лични захтев) због школовања у иностранству 

 

- Место узорковања: институти/заводи за јавно здравље 
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Б.   Серолошко тестирање о трошку државе за присуство антитела на SARS-CoV-2 вирус 

укључује следеће групе: 

 

1. Особе чије здравствено стање захтева хоспитализацију* (не укључујући амбулантне 

прегледе и дневне болнице) 

• Тестирање се врши применом брзих имунохорматографских тестова или 

хемилуминисцентном методом 

• Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на 

присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR 

методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а особа нема никакве симптоме и/или 

знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним. 

- Место тестирања: 

a) дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење) 

b) болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента) 

 

2. Особе које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и 

горњем дигестивном тракту (брохоскопија, гастроскопија, спирометрија...) *** 

- Место тестирања: 

a) дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење)  

b) болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента) 

• Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова или 

хемилуминсцентном методом. 

 

 

________________________________ 

* НАПОМЕНА: особама чије здравствено стање захтева хоспитализацију без обзира на 

одељење на које се примају се рутински НЕ РАДИ тестирање RT-PCR методом. 

 

*** НАПОМЕНА: особама које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на 

реписраторном и горњем дигестивном тракту се рутински НЕ РАДИ тестирање RT-PCR 

методом. 
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• Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на 

присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом. 

Уколико је RT-PCR налаз негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке  

  респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним. 

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или болнице 

 

3. Специфичне групе експонираних (нпр. запослени у градском саобраћају, војска, 

полиција, студенти смештени у студентским домовима, итд) након процене надлежне 

епидемиолошке службе 

• Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова 

• Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на 

присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR 

методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а особа нема никакве симптоме и/или 

знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним. 

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља 
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В.  COVID-19 тестирање у комерцијалне сврхе: 

 

1. Држављани Републике Србије који напуштају територију Републике Србије, а не 

испуњавају бар једну од наведених индикација за тестирање о трошку државе. Начин 

тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописним у земљи и у коју 

особа путује. 

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља 

 

2. Сви путници у међународном саобраћају који напуштају територију Републике Србије. 

Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописним у земљи и у 

коју особа путује. 

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља 

 

3. Групни захтеви лица запослених у правном субјекту (серолошки тест или RT-PCR) уз 

претхонду најаву и потврду лабораторија да имају капацитет да обраде узорке. 

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља 

 

4. Појединачни захтеви (серолошки тест или RT-PCR) 

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља 
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Прилог 18. KЉУЧНЕ АKТИВНОСТИ У СKЛОПУ ПРИПРАВНОСТИ, СПРЕМНОСТИ 

И ОДГОВОРА НА ЗАРАЗНУ БОЛЕСТ COVID-19 

 

АKТИВНОСТИ које треба спровести према нивоима интензитета трансмисије 

 

I ниво: нема пријављених случајева - земља/територије/области без пријављених случајева. 

Циљ:  Зауставити трансмисију и даље ширење. 

Приоритетне области деловања   

1. Механизми хитног одговора - активирати, ревидирати и успоставити механизме хитног 

одговора. 

2. Kомуникација ризика и ангажовање заједнице: едукација и активација система 

комуникације пут јавности, успостављање и одржавање поверења кроз двосмерну 

комуникацију (успостављање/ревизија радне групе, процена ситуације и развој детаљног плана 

комуникације укључујући ресурсе, јасне улоге и одговорности, процена капацитета и 

тренинзи, ревизија процедура, припрема процене перцепције ризика,   припрема повратних 

механизама, ревизија процеса мониторинга). 

3. Надзор:  Припремити се за активни надзор над случајевима, као и њихову изолацију. 

Успоставити тестирање на COVID-19 применом постојећег система надзора у заједници, 

надзорног система над заразним болестима, надзорног система у болничкој средини, надзора 

над догађајима и у истраживању кластера. Успоставити интензиван надзор у вулнерабилним 

групама и у објектима социјалне заштите. 

4. Истраживање контаката и поступање са њима:  припремити се за континуирано откривање 

контаката.  

5. Јавно-здравствене мере: хигијена руку, примена маски, физичко дистанцирање, чишћење 

животног окружења/средине.  

Обезбедити универзалну доступност дезинфекционих средстава за спровођење хигијене руку 

испред свих јавних здања и у средствима јавног саобраћаја (нпр. маркети, радње, радна места, 

едукативне установе, возови, аутобуске станице итд.).   

Спроводити процену ризика за масовна окупљања и комуницирати у вези са могућим 

последицама пут јавности. 

6. Превенција и контрола инфекција у здравственим установама - обучити особље за 

превенцију и контролу инфекција и клинички менаџмент за случајеве COVID-19.  

Успоставити стратегију превенције и контроле инфекција у свим здравственим установама, 

континуирану примену маски, као и остале личне заштитне опреме особља које директно 

брине о COVID-19 пацијентима. Обезбедити адекватну заштитну опрему за рад тамо где 

долази до дисперзије аеросола. 
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Имплементирати протоколе за хитно поступање, укључујући респираторну потпору, 

превенцију и контролу инфекција, обезбеђивање довољно адекватне личне заштитне опреме и 

протоколе за одржавање и унапређење менталног здравља запослених у здравственим 

установама. 

Ревидирати потребе адекватне личне заштитне опреме у складу са протоколима. 

7. Мере превенције и контроле инфекција у општој популацији - Свако лице које има 

симптоме који указују на COVID-19, укључујући особе које се брину о болеснима у кућним 

условима, треба да носе медицинску маску. 

8. Лабораторијско тестирање PCR методом - Тестирати све особе које испуњавају дефиницију 

суспектног случаја, укључујући и оне на болничком лечењу. У склопу надзора над SARI/ILI 

тестирати узорке случајева који су негативни на грип, наCOVID-19. Тестирати пацијенте са 

неуобичајеном клиничком сликом или већу групу пацијената примљену у болницу (који су 

демографски повезани).   

9. Поступање са случајевима  

Kонтрола и успостављање протокола скрининга и тријаже пацијената на свим доступним 

тачкама здравственог система. 

 Израда протокола за поступање са COVID-19 пацијентима. 

Успостављање и контрола COVID-19 “сталних комуникационих канала/линија” у 

здравственом систему уз припрему болница намењених за збрињавањеCOVID-19 пацијената. 

10. Поступање са случајевима у складу са тежином клиничке слике и факторима ризика 

Тестирање на COVID-19 спроводити у складу са стратегијом дијагностике. 

Случајеве са благом и средње тешком клиничком сликом који немају факторе ризика могуће је 

збрињавати, односно изоловати на три начина: 

• у здравственој установи сходно капацитетима; 

• у привременој болници (хале, школе, хотели) са приступом за брзо хитно деловање 

(транспорт у COVID-19 болнице, брзе конзилијарне консултације); 

• кућна изолација у складу са могућностима и препорукама.  

За случајеве са средње тешком клиничком сликом и са факторима ризика и за све 

тешке/критичне случајеве  неопходна је хоспитализација са адекватном изолацијом по 

кохортном принципу. 

Одлука о месту лечења зависи од клиничке слике, потребе за интензивном негом, 

потенцијалних фактора ризика за тешку клиничку слику, услова за кућно лечење, са освртом 

на вулнерабилне особе у домаћинству. 

11.   Одржавање/спровођење осталих основних здравствених услуга 

Припремити или ревидирати расположивост капацитета у здравственом систему са 

стратегијама за хитно деловање;   
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Дефинисати место/институцију на националном нивоу за управљање капацитетима у 

здравственом систему; 

Генерисати на националном нивоу листу капацитета са мапом неопходних хуманих и 

материјалних ресурса; 

Дефинисати показатеље за реалокацију капацитета и динамичну адаптацију система, сходно 

потребама пандемије; 

Успоставити или ревидирати механизме за праћење спровођења здравствених услуга;  

Иницирати брзи тренинг за здравствене раднике у областима скрининга, тријаже, хитног 

збрињавања, коришћење ЛЗО, итд;   

Одржавање и унапређивање надзора над болестима које се могу превенирати имунизацијом 

(ВПБ), имплементација стратегија за функционисање програма имунизације. 

12. Одговор друштвене заједнице  

 Развити све активности у циљу одржавања континуитета процеса рада и обезбеђивања услуга 

у заједници. 

 

II  ниво:  спорадични  случајеви - земља/територије/области са једним или више случајева, 

импортованих или локално откривених. 

Циљ:  Зауставити трансмисију и даље ширење. 

Приоритетне области деловања  

1. Механизми хитног одговора - пооштрити успостављене механизме хитног одговора.  

2. Kомуникација ризика и ангажовање заједнице: процена и ревизија планова комуникације, 

успостављање и одржавање поверења кроз двосмерну комуникацију (успостављање/ревизија 

радне групе, процена ситуације и развој детаљног плана комуникације укључујући ресурсе, 

јасне улоге и одговорности, процена капацитета и тренинзи особља, процена перцепције 

ризика, ревизија процедура, имплементација повратних механизама, процес мониторинга). 

3. Надзор: Пооштрити активни надзор над случајевима, као и њихову изолацију. Успоставити 

тестирање наCOVID-19 применом постојећег система надзора у заједници, надзорног система 

над заразним болестима, надзорног система у болничкој средини, надзора над догађајима и у 

истраживању кластера. Успоставити и унапредити пооштрен надзор у вулнерабилним групама 

и у објектима социјалне заштите.  

4. Истраживање контаката и поступање са њима: спроводити континуирано откривање, 

праћење и стављање контаката у карантин.    

5. Јавно-здравствене мере: хигијена руку, примена маски, физичко дистанцирање, чишћење 

животног окружења/средине.  
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Обезбедити универзалну доступност дезинфекционих средстава за спровођење хигијене руку 

испред свих јавних здања и у средствима јавног саобраћаја (нпр. маркети, радње, радна места, 

едукативне установе, возови, аутобуске станице итд.).   

Спроводити процену ризика за масовна окупљања и комуницирати у вези са могућим 

последицама пут јавности. 

6. Превенција и контрола инфекција у здравственим установама - обнављати обуку особља за 

превенцију и контролу инфекција и клинички менаџмент за случајеве COVID-19.  

Успоставити стратегију превенције и контроле инфекција у свим здравственим установама, 

континуирану примену маски, као и остале личне заштитне опреме особља које директно 

брине о COVID-19 пацијентима. Обезбедити адекватну заштитну опрему за рад тамо где 

долази до дисперзије аеросола. 

Имплементирати протоколе за хитно поступање, укључујући респираторну потпору, 

превенцију и контролу инфекција, обезбеђивање довољно адекватне личне заштитне опреме и 

протоколе за одржавање и унапређење менталног здравља запослених у здравственим 

установама. 

Ревидирати потребе адекватне личне заштитне опреме у складу са протоколима. 

7. Мере превенције и контроле инфекције у општој популацији - Свако лице које има 

симптоме који указују на COVID-19, укључујући особе које се брину о болеснима у кућним 

условима, треба да носи медицинску маску. 

8. Лабораторијско тестирање PCR методом - Тестирати све особе које испуњавају дефиницију 

суспектног случаја, укључујући и оне на болничком лечењу. У склопу надзора над SARI/ILI 

тестирати узорке случајева који су негативни на грип, наCOVID-19.  

9. Поступање са случајевима  

Успостављање протокола скрининга и тријаже пацијената на свим доступним тачкама 

здравственог система. 

Припреме протокола за поступање са суспектним и потврђеном случајевима сходно тежини 

клиничке слике и неопходности акутног збрињавања. 

Припремити болнице за пријем, припремити заједницу за поступање, укључујући и установе 

социјалне заштите, обезбедити услове за изолацију случајева са благом и средње тешком 

клиничком сликом, успоставити протоколе за изолацију у кућним условима. 

10. Поступање са случајевима у складу са тежином клиничке слике и факторима ризика 

Тестирање на COVID-19 спроводити у складу са стратегијом дијагностике. 

Случајеве са благом и средње тешком клиничком сликом који немају факторе ризика могуће је 

збрињавати, односно изоловати на три начина: 

• у здравственој установи сходно капацитетима; 
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• у привременој болници (хале, школе, хотели) са приступом за брзо хитно деловање 

(транспорт у COVID-19 болнице, брзе конзилијарне консултације); 

• кућна изолација у складу са могућностима и препорукама.  

За случајеве са средње тешком клиничком сликом и са факторима ризика и за све 

тешке/критичне случајеве  неопходна је хоспитализација са адекватном изолацијом по 

кохортном принципу. 

Одлука о месту лечења зависи од клиничке слике, потребе за интензивном негом, 

потенцијалних фактора ризика за тешку клиничку слику, услова за кућно лечење, са освртом 

на вулнерабилне особе у домаћинству. 

11.  Одржавање/спровођење осталих основних здравствених услуга 

Успоставити расположивост капацитета у здравственом систему са стратегијама за хитно 

деловање;   

Успоставити координацију на националном нивоу за управљање капацитетима у здравственом 

систему; 

Спровести брзу процену хуманих и материјалних ресурса; 

Разматрати доступност спровођења здравствених услуга за све пацијенте; 

Одржавање и унапређивање надзора над ВПБ, имплементација стратегија за функционисање 

програма имунизације. 

12. Одговор друштвене заједнице  

Развити све активности у циљу одржавања континуитета процеса рада, промене у државној 

управи и обезбеђивања услуга у заједници. 

 

III  ниво:  кластери случајева - земља/територије/области у којима се региструју случајеви, 

груписани у времену, простору и/или са заједничком изложеношћу.  

Циљ:  Зауставити трансмисију и даље ширење. 

Приоритетне области деловања:   

1. Механизми хитног одговора – појачати механизме хитног одговора.  

2. Kомуникација ризика и ангажовање заједнице: едукација и активирање комуникације са 

јавности,   процена и ревизија планова комуникације, успостављање и одржавање поверења 

кроз двосмерну комуникацију (успостављање/ревизија радне групе, процена ситуације и развој 

детаљног плана комуникације укључујући ресурсе, јасне улоге и одговорности, процена 

капацитета и тренинзи особља, процена перцепције ризика, ангажовање заједнице, ревизија 

процедура, имплементација повратних механизама, процес мониторинга). 

3. Надзор: Интензивирати активни надзор над случајевима, као и њихову изолацију. 

Проширити надзор над COVID-19применом постојећег система надзора у заједници, 
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надзорног система над заразним болестима, надзорног система у болничкој средини, надзора 

над догађајима и у истраживању кластера. Успоставити интензиван надзор у вулнерабилним 

групама и у објектима социјалне заштите.  

4. Истраживање контаката и поступање са њима: интензивирати откривање, праћење и 

стављање контаката у карантин.    

5. Јавно-здравствене мере: хигијена руку, примена маски, физичко дистанцирање, чишћење 

животног окружења/средине.  

Обезбедити универзалну доступност дезинфекционих средстава за спровођење хигијене руку 

испред свих јавних здања и у средствима јавног саобраћаја (нпр. маркети, радње, радна места, 

едукативне установе, возови, аутобуске станице итд.).   

Спроводити процену ризика за масовна окупљања и комуницирати у вези са могућим 

последицама за јавност. 

6. Превенција и контрола инфекција у здравственим установама – обнављати обуку особља за 

превенцију и контролу инфекција и клинички менаџмент за случајеве COVID-19.  

Успоставити стратегију превенције и контроле инфекција у свим здравственим установама, 

континуирану примену маски, као и остале личне заштитне опреме особља које директно 

брине о COVID-19 пацијентима. Обезбедити адекватну заштитну опрему за рад тамо где 

долази до дисперзије аеросола. 

Имплементирати протоколе за хитно поступање, укључујући респираторну потпору, 

превенцију и контролу инфекција, обезбеђивање довољно адекватне личне заштитне опреме и 

протоколе за одржавање и унапређење менталног здравља запослених у здравственим 

установама. 

Ревидирати потребе адекватне личне заштитне опреме у складу са протоколима. 

7. Мере превенције и контроле инфекција у општој популацији - Свако лице које има 

симптоме који указују наCOVID-19, укључујући особе које се брину о болеснима у кућним 

условима, треба да носи медицинску маску. 

8. Лабораторијско тестирање PCR методом- Тестирати све особе које испуњавају дефиницију 

суспектног случаја, укључујући и оне на болничком лечењу. У склопу надзора над SARI/ILI 

тестирати узорке случајева који су негативни на грип, на COVID-19.  

9. Поступање са случајевима  

Успостављање протокола скрининга и тријаже пацијената на свим доступним тачкама 

здравственог система. 

Припреме протокола за поступање са суспектним и потврђеним случајевима сходно тежини 

клиничке слике и неопходности акутног збрињавања. 

Припремити болнице за пријем, припремити заједницу за поступање, активирати протоколе за 

изолацију у кућним условима. 

10. Поступање са случајевима у складу са тежином клиничке слике и факторима ризика 
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Тестирање на COVID-19спроводити у складу са стратегијом дијагностике. 

Случајеве са благом и средње тешком клиничком сликом који немају факторе ризика могуће је 

збрињавати, односно изоловати на три начина: 

• у здравственој установи сходно капацитетима; 

• у привременој болници (хале, школе, хотели) са приступом за брзо хитно деловање 

(транспорт у COVID-19болнице, брзе конзилијарне консултације); 

• кућна изолација у складу са могућностима и препорукама.  

За случајеве са средње тешком клиничком сликом и са факторима ризика и за све 

тешке/критичне случајеве  неопходна је хоспитализација са адекватном изолацијом по 

кохортном принципу. 

Одлука о месту лечења зависи од клиничке слике, потребе за интензивном негом, 

потенцијалних фактора ризика за тешку клиничку слику, услова за кућно лечење, са освртом 

на вулнерабилне особе у домаћинству. 

11.   Одржавање/спровођење осталих основних здравствених услуга 

Ојачати/унапредити расположивост капацитета у здравственом систему са стратегијама за 

хитно деловање;  

Имплементирати протоколе референтних установа и пратити путеве успостављања; 

Заказивање састанака, ограничење посета и успостављање линије кретања и довољне дистанце 

у процедурама;  

Имплементација опреме и алата у информационом систему за подршку телеконференцијама; 

Kоординирати додатне фондове у циљу праворемене исплате зарада током времена, боловања, 

подстицајних зарада; 

Одржавање и унапређивање надзора над ВПБ, имплементација стратегија за функционисање 

програма имунизације. 

12. Одговор друштвене заједнице  

Развити све активности у циљу одржавања континуитета процеса рада, промене у државној 

управи и обезбеђивања услуга у заједници. 

 

IV ниво:  трансмисија у заједници - земља/територије/области са интензивном локалном 

трансмисијом:  

• велики број случајева који се не могу довести у везу са ланцима трансмисије 

(кластерима); 
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• велики број случајева  регистрованих кроз лабораторијски надзор или повећање броја 

позитивних тестова  из тзв. сентинел узорака (рутинско тестирање узорка из дисајних путева у 

мрежи лабораторија);   

• више неповезаних кластера у неколико области у земљи/територији/округу. 

 

Циљ: успорити трансмисију, редуковати број случајева и епидемија у заједници. 

Приоритетне области деловања   

1. Механизми хитног одговора – појачати механизме хитног одговора. 

2. Kомуникација ризика и ангажовање заједнице: успостављање и одржавање поверења кроз 

двосмерну комуникацију (процена ситуације, ревизија процедура, континуирана процена 

перцепције ризика, имплементација повратних механизама, мониторинг процеса). 

 3. Надзор: континуирано истраживање случајева, посебно у новозараженим областима, 

изолација случајева. Успоставити систем надзора за праћење активности обољења. 

Kонтинуирано спровођење надзора над догађајима и истраживање кластера. Успоставити 

интензиван надзор у објектима социјалне заштите за смештај особа и у вулнерабилним 

групама.  

4. Истраживање контаката и поступање са њима: континуирано откривање, праћење и 

стављање контаката у карантин.    

5. Јавно здравствене мере: хигијена руку, примена маски, физичко дистанцирање, чишћење 

животног окружења/средине.  

Обезбедити универзалну доступност дезинфекционих средстава за спровођење хигијене руку 

испред свих јавних здања и у средствима јавног саобраћаја (нпр. маркети, радње, радна места, 

едукативне установе, возови, аутобуске станице итд.).   

Спроводити процену ризика за масовна окупљања и јавно комуницирати у вези са могућим 

последицама. 

Размотрити: учење на даљину, затварање школа на ограничено време, рад од куће, 

обезбеђивање адекватних услова на радном месту, редуковање гужви, поштовање физичке 

дистанце на јавним местима и у транспортним средствима итд.  

6. Превенција и контрола инфекција у здравственим установама - утренирано особље за 

превенцију и контролу инфекције и клинички менаџмент за случајевеCOVID-19.  

Унапредити стратегије превенције и контроле инфекција у здравственим установама, 

континуирана примена маски, као и остале личне заштитне опреме особља које директно 

брине о COVID-19 пацијентима. Обезбедити адекватну заштитну опрему за рад тамо где 

долази до дисперзије аеросола. 

Имплементирати протоколе за хитно поступање, укључујући респираторну потпору, 

превенцију и контролу инфекције, обезбеђивање довољно адекватне личне заштитне опреме и 

одржавање и унапређење менталног здравља запослених у здравственим установама. 
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Саветовати лечење у кућним условима случајева са благом клиничком сликом у условима 

оптерећености здравственог система. 

 7. Мере превенције и контроле инфекције у општој популацији - Свако ко има симптоме који 

указују на COVID-19 треба да носи медицинску маску, као и они који се брину о болеснима са 

COVID-19.  Обезбедити доступност довољних количина маски тамо где нема услова за 

физичко дистанцирање на јавним местима, као и медицинских маски за вулнерабилну 

популацију преко 60 година живота и/или оне који имају коморбидитете. 

8. Лабораторијско тестирање PCR методом 

Уколико су дијагностички капацитети инсуфицијентни, имплементирати приоритетно 

тестирање уз мере које ће редуковати ширење (нпр. изолација), при чему би приоритетно 

тестирање обухватило: 

• особе које су у ризику да развију тешку форму болести и вулнерабилне популације које 

захтевају хоспитализацију и интензивну негу због COVID-19; 

• запослене у здравственим установама (укључујући хитне службе и немедицинско 

особље) без обзира да ли су контакти са потврђеним случајевима (у циљу заштите 

здравствених радника и редуковања ризика од настанка нозокомијалне трансмисије); 

• особе које су прве развиле симптоме у установама затвореног или полузатвореног типа 

(нпр. школе, затвор, болнице, геронтолошки центри итд.) или у посебно осетљивим 

формацијама (мигрантски центри, хуманитарне мисије, кампови итд.) у циљу брзог откривања 

епидемије и спровођења мера  сузбијања. 

9. Поступање са случајевима  

Скрининг и тријажа пацијената на свим доступним тачкама здравственог система. 

Збрињавање и лечење свих суспектних и потврђених случајева болести у складу са клиничком 

сликом и протоколима за поступање. 

Разрада плана за укључивање у систем привремених болница и кућне неге, укључујући 

унапређење   здравственог система у режиму COVID-19. 

10. Поступање са случајевима у складу са тежином клиничке слике и факторима ризика 

Тестирање на COVID-19 спроводити у складу са стратегијом дијагностике. 

Случајеве са благом и средње тешком клиничком сликом који немају факторе ризика могуће је 

збрињавати, односно изоловати на три начина: 

• у здравственој установи сходно капацитетима; 

• у привременој болници (хале, школе, хотели) са приступом за брзо хитно деловање 

(транспорт у COVID-19 болнице, брзе конзилијарне консултације); 

• кућна изолација у складу са могућностима и препорукама.  
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За случајеве са средње тешком клиничком сликом и са факторима ризика и за све 

тешке/критичне случајеве неопходна је хоспитализација са адекватном изолацијом по 

кохортном принципу. 

Одлука о месту лечења зависи од клиничке слике, потребе за интензивном негом, 

потенцијалних фактора ризика за тешку клиничку слику, услова за кућно лечење, са освртом 

на вулнерабилне особе у домаћинству. 

11.  Одржавање/спровођење осталих основних здравствених услуга 

Одржавати капацитете здравственог система; 

Kонтинуирани мониторинг пружања услуга на свим нивоима, идентификација препрека за 

доступност, предлагање решења за превазилажење; 

Успостављање недељног извештавања из главних дистрибутивних центара у вези са 

“критичним производима” за које постоји ризик од несташице; 

Kоординација примарне здравствене заштите са секундарним нивоом у вези протокола 

пријема и отпуста, уз неопходно време потребно за лечење; 

Адаптивни механизми одговора имплементирани током пандемије интегрисани у здравствени 

систем; 

Одржавање надзора над ВПБ, имплементација стратегија за функционисање програма 

имунизације. 

12. Одговор друштвене заједнице  

Имплементирати све у циљу одржавања адекватног одговора друштва на инфекцију, промена 

у државној управи, континуитета процеса рада и обезбеђивања услуга у заједници. 

 

Извор: WHO Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19, Interim 

guidance, 24 June 2020 
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Прилог 19.  ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИ KРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ/ПОПУШТАЊЕ 

ЈАВНО- ЗДРАВСТВЕНИХ И СОЦИЈАЛНИХ МЕРА У KОНТЕKСТУ COVID-19 

 

Kритеријуми су груписани у три области које треба евалуирати у циљу добијања одговора на 

три главна питања: 

1. Епидемиологија – Да ли је епидемија под контролом?  (ДА или НЕ) 

2. Здравствени систем – Да ли је здравствени систем способан да збрине све COVID-19 

случајеве који се могу јавити након адаптирања неких мера?  (ДА или НЕ) 

3. Јавно-здравствени надзор – Да ли је систем јавно-здравственог надзора способан да 

детектује и процесуира све случајеве и њихове контакте и да идентификује пораст броја 

случајева?  (ДА или НЕ) 

 

1. Епидемиолошки критеријуми* 

             Kључни индикатор: Репродуктивни број** <1 током најмање 2 недеље 

 Опадање за најмање 50% током периода од 3 недеље од последњег пика (врха 

епидемије) и континуирано опадање опсервиране инциденције (новодијагностикованих) 

потврђених и вероватних случајева 

 Мање од 5% PCR тестова позитивних на COVID-19, најмање током 2 недеље уз 

спровођење свеобухватног надзора и тестирања случајева сумњи на COVID-19 (минимум 1 

тест/1000 популације/недељно) 

 Мање од 5% позитивних PCR тестова на COVID-19 међу узорцима који су тестирани на 

грип у оквиру надзора над грипом, најмање током две недеље   

 Најмање 80% случајева је из контакта (линијска листа контаката) или може бити 

повезано са познатим кластерима 

 Опадање броја смртних исхода међу потврђеним и вероватним случајевима најмање 

током три недеље  

 Kонтинуирано опадање броја хоспитализованих и COVID-19случајева примљених на 

интензивну негу најмање током две недеље  

 

       * Евалуација тренда захтева да нема промена у стратегији тестирања и праћења   

** Ефективан број секундарних случајева од једне инфективне особе у популацији 
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2. Kритеријуми здравственог система   

Kључни индикатор: Базиран на броју доступних постеља у болницама и интензивној 

нези за максималан број нових случајева које је потребно збринути. Уколико би број  

нових случајева прешао те капацитете, здравствени  систем би био преоптерећен. 

 

Напомена: У одсуству ове информације може се користити квалитативна процена заснована на 

неким или свим критеријумима који следе. 

 Сви COVID-19 пацијенти могу да се лече у складу са националним стандардима 

 Сви други нон-COVID-19 пацијенти могу да се лече у складу са националним 

стандардима 

 Здравствени систем може да абсорбује или може да прошири своје капацитетете за 

најмање 20% за збрињавање COVID-19пацијената 

 Превенција и контрола инфекције је успостављена у свим здравственим установама 

 У свим здравственим установама је успостављен скрининг на COVID-19 за све 

новопримљене пацијенте 

 Све здравствене установе поседују механизме за изолацију суспектних COVID-19  

случајева  

 

3. Kритеријуми јавно-здравственог система   

Земље треба да имају довољне капацитете лабораторија за тестирање и јасну стратегију 

тестирања у циљу идентификације случајева. 

 Нове случајеве потребно је идентификовати, пријавити и податке укључити у 

епидемиолошку анализу унутар 24 сата 

 Неодложно пријављивање могућих и потврђених случајеваCOVID-19 је мандаторно у 

складу са националним стандардима пријављивања случаја 

 Интензиван епидемиолошки надзор је имплементиран у затвореним колективима и за 

вулнерабилне групе 

 Надзор над умирањем које се може довести у везу са COVID-19 у болницама и у 

заједници је успостављен 

 Укупан број урађених PCR тестова на COVID-19 се пријављује на дневном нивоу 

 90% случајева сумње на COVID-19 је изоловано и потврђено/отпуштено унутар 48 сати 

од појаве симптома 

 Најмање 80% лица из блиског контакта са новим потврђеним случајевима је праћено и 

стављено у карантин (кућна самоизолација) унутар 72 сата од потврде COVID-19 случаја 



 

113 
 

 Најмање 80% лица из контакта са потврђеним COVID-19 случајевима се прати/надзире 

током 14 дана    

 

Извор: WHO. Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of 

COVID-19, 12 May 2020  

 

Прилог 20. ИМУНИЗАЦИЈА У КОНТЕКСТУ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 

 

 Имунизација представља кључну здравствену услугу која штити осетљиве особе од 

болести које се могу спречити вакцинацијом 16 . Правовременим спровођењем имунизације 

штите се појединци и заједнице и смањује могућност избијања епидемије болести које се могу 

спречити вакцинацијом. Спречавање избијања епидемије болести које се могу спречити 

вакцинацијом не само да спашава људске животе већ и захтева мање ресурса него одговор на 

епидемију, а помаже и у растерећењу здравственог система који је услед пандемије COVID-19 

већ изложен притиску. Уз своју опредељеност одржавању система имунизације, земље би 

требале применити приступе који поштују принцип нешкодљивости и ограничити преношење 

вируса SARS-CoV-2 за време обављања активности на имунизацији. 

 

Услуге имунизације  

 

(1) Да ли спровођење редовне имунизације треба наставити по плану за време пандемије 

COVID-19?  

 

 Услуге имунизације треба и даље обављати са циљем превенције болести које се могу 

спречити вакцинацијом. Услуге имунизације спроводити према препорукама за физичко 

дистанцирање у контексту система здравствене заштите, локалним оптерећењем болестима 

које се могу спречити вакцинацијом, контекстом преношења вируса SARS-CoV-2 (према 

класификацији: без случајева, спорадични случајеви, кластери случајева или трансмисија у 

 
16

 COVID-19: Стратешко планирање и оперативне смернице за пружање кључних здравствених услуга за 

време епидемије. 20. март 2020.г. https://www.who.int/publications-detail/COVID-19-operational-guidance-for-

maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak 
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заједници) и другим факторима као што су демографска  структура становништва, доступност 

вакцина, начин пружања услуга итд.17 

 Националне стручне саветодавне групе за имунизацију 

(NationalImmunizationTechnicalAdvisoryGroups – NITAGs) треба да буду укључене у процес 

доношења одлука у земљи о пружању услуга имунизације и по потреби о ограничавању или 

привременој обустави услуга. 

 Кроз даље обављање услуга имунизације, неопходно је посветити пажњу спречавању 

инфекције и мерама контроле како би се избегло преношење вируса SARS-CoV-2 током 

пружања услуга имунизације. Чак и ако се ове услуге наставе пружати, постоји ризик од 

смањења резултата програма због оптерећености система здравствене заштите, смањеног броја 

радне снаге услед инфекције или прераспоређивања на рад у контексту COVID-19, прекида у 

снабдевању и смањене потражње. С обзиром на такво предвиђање, већ сада треба почети са 

планирањем накнадних активности на вакцинацији.  

Како би се одржала потражња за услугама вакцинације током овог специфичног периода, 

треба спроводити посебно прилагођену комуникациону стратегију пружања тачних 

информација, одговора на забринутост у заједници, јачања веза у заједници и подстицања на 

континуирано коришћење услуга имунизације.  

 

(2) Које су препоруке за наставак активности на вакциналним пунктовима, на терену 

или за наставак рада мобилних тимова за време пандемије COVID-19?  

 

 Треба уложити све напоре како би се осигурало да капацитет система здравствене 

заштите остане непромењен и да кључне здравствене услуге буду оперативне (нпр. адекватни 

људски ресурси, адекватна снабдевеност вакцинама). Услуге имунизације на вакциналним 

пунктовима треба обављати уз поштовање мера физичког дистанцирања и одговарајућих мера 

предострожности са циљем заштите од  инфекције (нпр. заштита здравствених радника, 

адекватно руковање отпадним медицинским материјалом и заштита  корисника услуга) 18 .  

 
17 Кључне активности са циљем приправности, спремности и одговора на COVID-19 

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-COVID-19 

18 Техничке смернице у погледу болести коју изазива коронавирус (COVID-19): Спречавање и контрола 

заразе / WASH https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-

prevention-and-control    
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Вакциналне пунктове на којима се пружају ове услуге треба опремити потребним материјалом 

за заштиту и контролу  инфекције.  

 

 Подобност спровођења теренске имунизације путем мобилних екипа, као и активности 

које захтевају интеракцију са заједницом ради надзирања болести које се могу спречити 

вакцинацијом, морају се проценити у локалном контексту и треба их прилагодити како би се 

осигурала заштита здравствених радника и заједнице. Стратегије спровођења имунизације не 

смеју погоршати трансмисију SARS-CoV-2 или их, у супротном, треба привремено 

обуставити.  

У погледу свих услуга имунизације, здравствени радници могу имати одређене забринутости 

око могућег смањеног броја деце која долазе на имунизацију и веће количине неискориштених 

вакцина. Како би се одговорило на ове забринутости, треба појачати политику вишедозних 

бочица, а здравствене раднике треба подстаћи на то да вакцину дају сваком индикованом 

детету како би умањили пропуштене прилике.  

 Заједнице треба јасно информисати о наставку пружања услуга и снажно подстаћи да и 

даље обављају планиране вакцинације у оквирима ограничења и препорука локалних власти у 

погледу физичког дистанцирања.  Здравственим радницима треба осигурати обуку о 

спречавању заразе вирусом SARS-CoV-2 и мерама њене контроле. Имунизацијске посете треба 

искористити и као прилике за преношење порука којима се подстиче такво понашање којим се 

смањује ризик од преношења вируса SARS-CoV-2, препознавање знакова и симптома болести 

COVID-19 и давање смерница о томе шта урадити ако се појаве симптоми. 

(3) Како одредити приоритете у програмима имунизације ако је могуће пружање само 

ограничених услуга имунизације?  

 

 У случају када је могуће пружање само ограничених услуга имунизације и уз осигуране 

мере заштите, приоритет треба дати имунизацији становништва које је изложено повећаном 

ризику од оболевања и смртности од болести које се могу спречити вакцинацијом (нпр. 

заједнице са ниским обухватом  вакцинацијом против болести као што су морбили, дечија 

парализа, дифтерија, велики кашаљ, високоризична популација за грип у земљама које имају 

политику вакцинације против грипа). Међутим, у многим ситуацијама, може бити потребно 

правити компромисе и балансирати између најрањивијих и оних који су најдоступнији 

(посебно у ситуацији када је ограничена мобилност). Локалне власти и вође у заједници које 



 

116 
 

могу представљати ове групе становништва треба да буду ангажоване и дају допринос 

планирању сесија. Потребно је пажљиво  разматрање у погледу одређивања приоритета како 

би се дошло до ових група становништва с обзиром на могућност спровођења одређеног 

начина пружања услуга (нпр. теренски рад, мобилни тимови) у локалном контексту, заједно са 

могућношћу осигурања заштите здравствених радника и заједнице. 

 

(4) Да ли за време пандемије COVID-19 програми вакцинације новорођене деце треба да 

се наставе према плану?  

 

 С обзиром на то да у већини ситуација треба обављати порођаје у установама, 

вакцинација новорођене деце (нпр. BCG, хепатитис Б) треба и даље да буде приоритет у овим 

установама у складу са националним програмом имунизације. 

 

(5) Које мере земље могу предузети како би преношење вируса SARS-CoV-2 за време 

имунизацијских сесија свеле на најмању могућу меру?  

 

Смернице за вакциналне пунктове на којима се пружају услуге имунизације  

•Спроводити сесије вакцинације у добро проветреним просторима које се често дезинфикују.  

•Осигурати да средства за дезинфекцију руку или уређаји за прање руку са водом буду јавно 

доступни на улазу у здравствену установу.  

•Поставити визуелна упозорења, као што су плакати у амбулантама с информацијама о 

болести COVID-19 као и подсетнике о личним стратегијама превенције19 

• Респираторна хигијена пацијената кориштењем алтернатива маскама за лице (нпр. 

коришћење папирих марамица или кашаљ у савијени лакат),  

• Физичко дистанцирање у сваком тренутку (нпр. међусобно одстојање од најмање једног 

до два метра).  

• Ограничити број присутних медицинских радника током имунизационе сесије  

 

Избегавати чекаонице пуне људи. Неке од стратегија у овом случају укључују: 

• Планиран термин имунизационе сесије ,  
 

19 Информације за јавност о болести коју изазива коронавирус (COVID-19). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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• Спајање услуге  имунизације  са другим неопходним превентивним здравственим 

услугама, у складу са  узрастом, како би се ограничило време које особе које се вакцинишу и 

медицински радници спроводе у центрима за пружање здравствених услуга,  

• Спровођење мањих и чешћих имунизационих сесија,  

• Коришћење  спољног простора, по могућности за реализацију, као и придржавање 

физичког дистанцирања унутар здравствене установе или локације за спровођење,  

• Успостављање имунизационих сесија искључиво за вакцинацију старијих особа и особа 

са већ постојећим здравственим проблемима (лица у посебном ризику)   

• Кад год је то могуће, услуге имунизације и чекаонице требају бити раздвојене од 

куративних услуга (тј. у другим терминима или у одвојеним просторима, зависно од установе).  

 

 

Смернице за  извођаче услуга имунизације20 

 

• Спроводити хигијену руку описану у концепту „Мојих 5 тренутака за хигијену руку“21 

1. Пре додира са пацијентом  

2. Пре извођења било ког чистог или асептичког поступка  

3. Након изложености телесним течностима  

4. Након додира са пацијентом  

5. Након додира пацијентовог окружења  

 

• Хигијена руку састоји се од прања руку сапуном и водом или средством за 

дезинфекцију руку које садржи између 60% и 80% алкохола када руке нису видљиво прљаве  

• Избегавати додиривање својих очију, носа и уста  

• Спроводити респираторну хигијену кашљањем и кијањем у савијени лакат или папиру 

марамицу  и моменталним одлагањем те марамице  

 
20 Кључне активности с циљем приправности, спремности и одговора на COVID-19. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE use-2020.2-eng.pdf         

21
 Смернице СЗО о хигијени руку у здравственој заштити.   

 https://www.who.int/infection-prevention/publications/hand-hygiene-2009/en/   
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• Носити медицинску маску приликом уласка у собу у којој су примљени пацијенти са 

сумњом на или потврђеном болешћу COVID-19  

• Ако имате симптоме као што су кашаљ или температура, потребно је самоизоловати се, 

ступити у контакт с вашим изабраним лекаром и не ићи на посао.  

 

(6) Треба ли да се вакцинација школске деце/вакцинације у школама настави по плану 

за време пандемије COVID-19?  

 

 Вакцинација у школама представља важан начин давања неколико врста вакцина деци 

и адолесцентима као што су ревакцинације против тетануса и дифтерије, дечије парализе, као 

и свих других недостајућих и расположивих вакцина према календару имунизације за узраст, а 

које су пропуштене, укључујући и препоручене вакцине.  Иницијативе за вакцинацију у 

школама треба да се наставе једино ако су спроведене мере спречавања и контроле инфекције 

како би се избегао повећани ризик од преношења вируса међу ученицима, особљем школе и 

здравственим радницима.  

 

 Међутим, када дође до привремене обуставе кампања масовне вакцинације, стратегије 

спровођења кампање вакцинације у школама треба избегавати. Треба тражити алтернативне 

начине на које се може доћи до школске деце са вакцинама које одговарају њиховом узрасту. 

(7) Да ли се препоручује вакцинисање одраслих особа за време пандемије COVID-19?  

 Земље у којима постоје програми вакцинације против пнеумококних инфекција, грипа 

или великог кашља за старије одрасле особе или особе с високоризичним стањима треба да 

наставе са овим програмима уз спровођење мера за избегавање ширења вируса, посебно за 

особе под великим ризиком од оболевања од тешких болести као што су старије особе. 

Превенција респираторних болести и хоспитализације због пнеумококних инфекција, грипа и 

великог кашља путем вакцинације омогућиће већу расположивост медицинске опреме, лекова 

и здравствених радника за подршку пацијентима који имају COVID-19. Грип и друге вирусне 

респираторне инфекције повећавају ризик од секундарних бактеријских инфекција као што је 

пнеумококна болест. Мада су информације о томе да ли је COVID-19 повезан с повећаним 

ризиком од пнеумококне инфекције тренутно ограничене, пнеумококна вакцина може 

спречити и примарну и секундарне бактеријске инфекције и непотребно кориштење 

антибиотика.  
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(8) Може ли се особа с инфекцијом COVID-19 (потврђеном или сумњом на њу) 

вакцинисати?  

 

 Тренутно нема познатих медицинских контраиндикација за вакцинацију особа које 

имају COVID-19.  

 Како би се ризик од преношења COVID-19 свео на минимум, особе код којих се сумња 

на или које имају потврђен COVID-19 треба да буду у изолацији и треба их збрињавати у 

складу са смерницама СЗО22.  

 Ако особа код које се сумња на или која има потврђен COVID-19 није смештена у 

здравствену установу (нпр. ако је код куће), сам чин извођења имунизације може повећати 

ширење инфекције на друге људе. Из тог разлога таква особа треба да одложи вакцинацију све 

до престанка симптома, по могућности након два узастопна негативна резултата тестирања на 

COVID-19 (извршена у размаку од 24 х). 23  Ако тестирање није могуће, СЗО препоручује 

одлагање вакцинације за 14 дана након повлачења симптома.  

 Ако је особа код које се сумња на или која има потврђен COVID-19 смештена у 

здравствену установу (нпр. у болницу), ту особу након што се опорави, а пре отпуштања из те 

установе треба вакцинисати у складу са националним програмом имунизације, уз поштовање 

одговарајућих мера превенције и контроле.  

 Још увек није у потпуности познато колико временски траје излучивања вируса и 

могућност преношења вируса SARS-CoV-2. Када те студије буду на располагању, ове 

смернице ће се ажурирати. 

(9) Може ли се вакцинисати особа која је била изложена (у контакту) случају COVID-19?  

 Тренутно нема познатих медицинских контраиндикација за вакцинацију особа које 

имају COVID-19.  

 Ако особа која је била изложена случају COVID-19 није смештена у здравствену 

установу (нпр. ако је код куће), она прво треба бити у самоизолацији 14 дана како би се 

 
22

 Техничке смернице у погледу болести коју изазива коронавирус (COVID-19): Збрињавање пацијената. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management   
23

 Разматрања приликом истраживања случајева и кластера.  
  https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-COVID-

196   
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спречио ризик од трансмисије вируса SARS-CoV-2 на друге. Ако контакт не развије симптоме 

инфекције COVID-19 након 14 дана самоизолације, онда се та особа може вакцинисати.  

 Ако је особа која је била изложена случају COVID-19 смештена у здравствену установу 

(нпр. у болницу), ту особу након што се опорави, а пре отпуштања из те установе треба 

вакцинисати у складу с   националним програмом имунизације, уз поштовање одговарајућих 

мера превенције и контроле.  

 

(10) Ако дође до обуставе или смањивања обухвата имунизације, шта треба саопштити 

родитељима који су забринути због тога што ће им деца пропустити дозе вакцине?  

 

 У контексту COVID-19, родитељи могу бити информирани о томе да је иако је важно 

обављати правовремену вакцинацију, ипак потребно поштовати смернице националних и 

локалних власти о мерама превенције COVID-19, укључујући и физичко дистанцирање. То 

значи да може доћи до привременог прекида у пружању услуга вакцинације. Према томе, 

имунизација може представљати изазов због потребе одржавања физичког одстојања и 

смањења гужви у здравственим установама. У тим случајевима, важно је саветовати 

родитељима да имунизацију деце обаве чим се настави пружање услуга вакцинације.  

У овим интеракцијама са родитељима и заједницама, важно је саслушати их и уважити њихове 

разлоге за забринутост због пропуштених вакцина и жељу да им се деца вакцинишу. Родитеље 

такође треба уверити у то да ће бити обавештени о томе како надоместити пропуштене 

вакцине кад услуге вакцинисања поново буду на располагању. Ову поруку треба прилагодити 

локалном контексту и ситуацији.  

 

Кампање масовне вакцинације  

 

(11) Треба ли спроводити превентивне кампање масовне вакцинације?  

 

 На основу онога што је тренутно познато о начинима преношења COVID-19 и 

препорученим превентивним мерама физичког дистанцирања, препоручује се привремено 

обустављање превентивних кампања масовног вакцинисања због повећаног ризика од 

циркулације вируса који изазива COVID-19 у заједници. Земље треба да у редовним 

интервалима процењују потребу одлагања превентивних кампања масовне вакцинације. 
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(12) Треба ли спроводити кампање масовне вакцинације као одговор на епидемију 

болести које се могу спречити вакцинама?  

 

 У ситуацији избијања епидемије болести које се могу спречити вакцинама, одлука о 

спровођењу кампања масовне вакцинације као одговора на епидемију је комплексна и захтева 

што хитније вршење процене ризика и користи. Ова процена мора узети у обзир способност 

система здравствене заштите да делотворно спроведе сигурну и високо квалитетну масовну 

кампању у контексту текуће пандемије COVID-19 и извага кључне компромисе у погледу 

јавног здравља.  Треба проценити ризике од закаснелог одговора у односу на ризике 

повезане са моменталним одговором, како у погледу оболевања и смртности од болести које се 

могу спречити вакцинама, тако и у погледу потенцијалног утицаја на даље преношење 

COVID-19.  

 •Ако се одлучи на спровођење кампање вакцинације као одговора на епидемију, 

потребно је спровести строге мере како би се одржао стандард превенције и контроле заразе 

вирусом SARS-CoV-2, заштитили здравствени радници, руковало отпадним материјалом од 

ињекција на адекватан начин и заштитила јавност. Комуникације треба добро планирати и 

уверити раднике у здравству и грађане да су предузете све одговарајуће мере безбедности и  

нагласити неопходност вакцинисања.  

 •Ако се кампања вакцинације као одговор на епидемију одгоди, бит ће потребно 

вршити периодичне процене на основу локалног оболевања и смртности од болести које се 

могу спречити вакцинама, као и регионалне и глобалне процене како би се проценио ризик од 

даљег одлагања.  

 

 

Поновно успостављање услуга имунизације  

 

(13) Ако дође до обустављања услуга имунизације, када оне могу бити поново 

успостављене?  

 

 Обустављене услуге имунизације могу се поново успоставити чим се смањи ризик од 

преношења вируса SARS-CoV-2 и капацитет система здравствене заштите буде такав да је у 

стању поново пружати услуге имунизације. Могуће је да, када се настави с пружањем ових 
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услуга, и даље буде присутан одређени ризик од преношења вируса SARS-CoV-2. У почетним 

фазама поновног успостављања услуга имунизације ће и даље бити потребно спроводити 

строжије мере превенције и контроле и одржавати физичко одстојање у чекаоницама.  

 Треба ангажовати Национални саветодавни комитет за имунизацију како би саветовао 

Министарство здравља о томе када и на који начин поновно успоставити услуге имунизације и 

коју стратегију пружања услуга и популацију одредити као приоритет.  

 Приликом припрема за поновно успостављање услуга, треба у одређеном тренутку 

израдити и спровести комуникациону стратегију. Ова стратегија треба да на адекватан начин 

информише и припреми здравствене раднике, на јасан начин објави поновно успостављање 

услуга имунизације и охрабри грађане да се вакцинишу. 

(14) Које активности треба спровести како би се успешно спроводиле стратегије 

накнадног вакцинисања (пропуштених прилика)?  

 

 Земље треба да поново успоставе и покрену услуге имунизације што пре то буде 

могуће. Чак и ако су се редовне услуге наставиле све време трајања пандемије COVID-19, оне 

можда нису биле пружене на оптималан начин или корисници нису били у могућности или 

нису хтели користити те услуге. Стога ће приоритет имати интензивирање услуга имунизације 

и активности на генерисању потражње. Следеће активности треба спроводити како би се 

постигло успешно накнадно вакцинисање у већем обиму:  

• Са планирањем активности на накнадном вакцинисању треба почети у раној фази, већ 

током трајања обуставе имунизацијских активности, а не чекати на њихово поновно 

успостављање.  

• Преглед вакциналних картотека и праћење обвезника треба стално ажурирати, за време 

трајања обуставе или смањених имунизацијских активности, и користити их за 

планирање накнадних вакцинација.  

• Треба вршити процену залиха вакцина и материјала за вакцинацију, поредити их с 

предвиђеним вакцинацијама и моментално ажурирати како би се осигурало постојање 

додатних залиха.  

• Може бити потребно планирање брзих процена покривености вакцинацијом у 

погођеним подручјима након опадања преношења вируса SARS-CoV-2 како би се 

препознале заједнице под високим ризиком и како би им се дао приоритет.  
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• Можда ће бити потребно периодично интензивирати услуге редовне имунизације како 

би се брзо надокнадило вакцинисање деце и адолесцената24.  

• Треба размотрити додатне теренске и/или мобилне имунизационе сесије.  

• Одређивање приоритета за накнадне активности треба бити засновано на локалној 

епидемиолошкој ситуацији и болестима које се могу спречити вакцином, а које могу 

лако прерасти у епидемију, у одређеном подручју, као што су морбиле, дечија парализа, 

дифтерија, велики кашаљ итд. 

• Треба ангажовати Националне саветодавне имунизационе комитете како би саветовале 

Министарство здравља ако препоруке за модификацију политика накнадне вакцинације 

(нпр. прилагођавање политика како би се подигла горња узрасна граница) или ревизију 

програма вакцинације (нпр. минимални временски интервал између доза вакцине) могу 

олакшати активности на накнадној вакцинацији.1125 

• Треба преиспитати микропланирање, посебно ако су услуге биле прекинуте дужи 

временски период.  

• Здравствене раднике треба обучити о програмима накнадне вакцинације и подсетити на 

сигурност и важност давања више ињекција вакцине како би се деци брзо надокнадиле 

пропуштене вакцине. 

• Треба укључити локалне вође при планирању активности накнадне вакцинације како би 

се подржала њихова улога у заговарању вакцинације, заједнице информисале о 

поновном успостављању услуга и нагласила важност вакцинације и потреба накнадног 

вакцинисања деце која су пропустила вакцине те сигурност при давању више ињекција 

вакцине.  

 

(15) Шта треба размотрити у погледу прихватања вакцинације и примања вакцина како 

би се побољшала накнадна вакцинација?  

 Како би се проценила прикладност разних опција вакцинисања са циљем накнадне 

вакцинације невакцинисаних кохорти деце, може бити важно да доносиоци одлука процене 

 
24 Периодично интензивирање редовне имунизације. https://www.who.int/immunization/programmes 

systems/policies strategies/piri 020909.pdf  

25 СЗО. Табела 3: Препоруке* код прекида или одлагања редовне имунизације – Сажетак докумената о 

ставу СЗО. https://www.who.int/immunization/policy/immunization routine table 3.pdf    
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факторе који подстичу људе на прихватање вакцинације и примање редовних вакцина у 

заједници. Као смерница за ове прилагођене стратегије, кључно је праћење могућих препрека 

вакцинацији међу грађанима и рањивим групама како би се дошло до спознаја које ће 

усмеравати програмске стратегије.  

 Неопходно је имати поверење у вакцинацију и у систем здравствене заштите. Стога, све 

промене у функционисању имунизационих услуга након пандемије COVID-19 треба јасно 

саопштити  здравственим радницима и заједници. То обухвата вештине здравствених радника 

у погледу спречавања и контроле заразе, способност комуницирања са медицинским 

радницима и заједницама, поруке са образложењем вакцинације као приоритетне здравствене 

услуге, ризике од болести које се могу спречити вакцинацијом и користи од вакцинације.  

 

(16) Које стратегије треба донети како би се спроводиле кампање масовног вакцинисања 

које су биле привремено обустављене?  

 

 Пре пандемије COVID-19, вероватно је постојао пад обухвата одређеним вакцинама 

који је   изискивао спровођење кампања масовне вакцинације. С обзиром на то да ови 

недостаци и даље постоје или су се проширили, кампање масовног вакцинисања које су биле 

обустављене (посебно као одговор на епидемију) треба што је могуће пре поново спровести 

како би се ризик од појаве болести које се могу спречити вакцинацијом свео на минимум. 

Следећа разматрања треба узети у обзир:  

• Можда буде потребно прилагодити циљане узрасне групе у кампањи како би се 

обухватио већи број  узрасних кохорти које имају слабији имунитет од оптималног.  

• Ако је изводљиво, кампање масовне вакцинације треба интегрисати са осталим 

вакцинама и здравственим интервенцијама како би се оствариле максималне користи за 

здравље, побољшало прихватање вакцина у заједници, олакшало накнадно вакцинисање и 

смањио терет вођења већег броја кампања.  

• Јасне комуникације са заједницама и медијима треба усмерити на пружање подршке 

здравственим радницима током кампање и информисати  популацију о сигурном наставку 

пружања услуга вакцинације.  

• Медије треба ангажовати од самог почетка и редовно информирати о развоју ситуације 

како би се предухитрило негативно извештавање или дезинформације на друштвеним 

медијима и платформама.  
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Надзор и пријављивање болести које се могу спречити вакцинацијом 

 

(17) Треба ли за време пандемије COVID-19 наставити са надзором над болестима које се 

могу спречити вакцинацијом?  

 

 Треба наставити са применом система надзора како би се омогућило рано откривање и 

лечење болести које се могу спречити вакцинацијом, барем за болести које подлежу глобалном 

надзору са циљем њихове елиминације и искорењивања: дечију парализу, морбиле, 

неонатални тетанус и у земљама које имају регионалне циљеве елиминације, рубеолу. Земље 

треба да одреде приоритете у надзору болести које се могу спречити вакцинацијом, а које 

имају епидемијски потенцијал: морбили, грип, менингококна болест, дифтерија, пертусис26. 

Треба наставити са континуираним надзором осталих болести које се могу спречити 

вакцинацијом колико год је то могуће.  

 

 Ако ситуација са пандемијом COVID-19 не дозвољава наставак нормалног спровођења 

постојећих система надзора над болестима које се могу спречити вакцинацијом или неке 

компоненте тог система надзора, треба утврдити и спроводити кључне функције као што је 

активни надзор над случајевима акутне флакцидне парализе, надзор над избијањем епидемије 

те слање узорака за лабораторијску потврду приоритетних болести које се могу спречити 

вакцинацијом. Како би се смањио ризик од изложености вирусу SARS-CoV-2, активни надзор 

над болестима које се могу спречити вакцинацијом као што је дечија парализа може се 

наставити у ограниченом броју приоритетних болница под условом да особа која врши надзор 

користи одговарајућу личну заштитну опрему. Ако то није могуће, активни надзор треба 

колико год је то могуће вршити на даљину (нпр. путем интернета, телефона).  

 Ако активности надзора буду привремено заустављене због пандемије COVID-19, 

земље треба  да надзор укључе у планове опоравка након окончања пандемије COVID-19.  

 

(18) Како се може осигурати континуитет лабораторијског надзора над болестима које се 

могу спречити вакцинацијом?  

 

 
26 Стандарди СЗО за надзор над болестима које се могу спречити вакцинацијом 
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 Многе лабораторије за тестирање за болести које се могу спречити вакцинацијом се 

укључују у тестирање вируса који изазива COVID-19 и повлаче лабораторијске ресурсе са 

тестирања болести које се могу спречити вакцинацијом. Одговор на COVID-19 је такође довео 

до недостатка реагенса и материјала због њиховог распоређивања у сврху тестирања на 

COVID-19, ограниченог снабдевања путем редукције ваздушног транспорта и изазова за 

глобалну производњу ради задовољавања повећане потражње.  

 Министарства здравља се подстичу на то да задрже довољне капацитете за рутинско 

тестирање болести које се могу спречити вакцинацијом, мада можда са смањеном учесталошћу 

тестирања на приоритетне болести које се могу спречити вакцинацијом, као што је описано у 

питању 19. Ако лабораторијско тестирање није могуће, узорке треба на одговарајући начин 

сачувати како би се могли потврдити кад то омогући капацитет лабораторије. Земље треба да 

осигурају довољне капацитете за чување узорака на  националном и нижим нивоима, те 

вршити редовно праћење.  

 Алгоритме лабораторијског тестирања можда буде потребно прилагодити ради 

задовољења потреба лабораторијског потврђивања. Конкретно, на основу Стандарда надзора 

СЗО за  морбиле  у ситуацији епидемије, нови кластери сумњивих случајева могу бити 

потврђени тестирањем пет до десет сумњивих случајева. Додатни случајеви код којих се 

сумња на морбиле могу се епидемиолошки повезати уместо да се потврђују лабораторијским 

тестирањем. За транспорт узорака за тестирање на COVID-19, болести које се могу спречити 

вакцинацијом и друге болести унутар земље могла би се користити иста инфраструктура како 

би се омогућио правовремени транспорт до лабораторија за тестирање.  

 

(19) Које су импликације и начини за смањивање радног оптерећења лабораторија за 

време пандемије COVID-19 са обзиром на то да референтне лабораторије често врше 

тестирање на COVID-19 и друге болести које се могу спречити вакцинацијом, као што су 

морбиле?  

 

 Ограничавање и одређивање приоритета за тестирање у лабораторијама је од кључног 

значаја. Ако COVID-19 постане приоритет за тестирање, узорке за болести које се могу 

спречити вакцинацијом треба тестирати ако је сигурно да то неће угрозити капацитете за 

тестирање на COVID-19. Постоји ризик од ограничене доступности реагенса и материјала за 



 

127 
 

лабораторијско тестирање због прекида у производњи или ограничених капацитета за њихов 

међународни транспорт.  

 СЗО ће дати смернице за решавање наглог повећања лабораторијских тестирања како 

би се осигурало што је могуће мање угрожавање приоритетних програма надзора над 

болестима које се могу спречити вакцинацијом са циљем њихове елиминације и 

искорењивања. У изради су нови протоколи тестирања, укључујући брзо дијагностичко 

тестирање или POC (point-of-care) тестирање на COVID-19.  

 

(20) Какве су могућности интегрисања надзора над COVID-19 са постојећим надзором 

над болестима које се могу спречити вакцинацијом?  

 

 Пријављивање болести које се могу спречити вакцинацијом треба да се настави према 

садашњим препорукама како би се омогућило правовремено препознавање епидемија и 

праћење циљева контроле, елиминације и искорењивања. Кад год је то могуће, системе 

свеобухватног надзора над болестима које се могу спречити вакцинацијом треба интегрирати 

са системима надзора над COVID-19 те искористити и заједничку инфраструктуру 

лабораторија, системе управљања подацима и пријављивања. Интеграција са лабораторијским 

надзором за COVID-19 је могућа код прикупљања узорака, транспорта и обраде (која је слична 

као код грипа и морбила) те платформи за тестирање и протокола (који су углавном базирани 

на PCR методи и користе исте комплете за екстракцију РНК и ензиме).  

 

(21) Треба ли наставити с надзором у заједници?  

 

 Активности које укључују личне посете или групну сензибилизацију се никако не 

препоручују. Међутим, за време одвијања надзора над дечијом парализом у заједници, особе 

које обављају тај надзор ипак треба подстицати на то да пријаве случајеве акутне флакцидне 

парализе и позову пацијенте како би их охрабрили да оду у најближу болницу. Надзор над 

неонаталним тетанусом у заједници такође треба спроводити на даљину, ако је то могуће. СЗО 

не препоручује надзор над осталим болестима које се могу спречити вакцинацијом у 

заједници. Међутим, ако особе које спроводе надзор у заједници дођу до сазнања о 

потенцијалним епидемијама, оне треба о томе да одмах обавесте јавно-здравствене власти и не 
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спроводити лично истрагу нити групну или сензибилизацију у заједници све док од 

здравствених власти не добију другачија упутства.  

 

Хладни ланац и снабдевање  

 

(22) Какве импликације има COVID-19 на ланац снабдевања вакцинама? 

 

 Тренутно је у току глобални поремећај у испорукама вакцина који може довести до 

несташице вакцина на нивоу земље. Ти поремећаји су резултат ограничења путовања која су 

увеле Владе, као и других јавно-здравствених мера које су изложиле притиску ланце 

снабдевања вакцинама. Поред тога, може доћи и до негативног утицаја на ниво производње 

због кашњења у испоруци роба које се користе у процесу производње, застоја у испорукама 

који доводе до вишкова залиха код произвођача или спорије динамике производње због 

одсуства квалификованог особља. Стога се земљама препоручује да прате тренутно стање 

својих залиха, процене промене у потрошњи у случају обуставе програма те провере капацитет 

хладног ланца. Ако је могуће, препоручује се почетно оптерећење трошковима у ланцу 

снабдевања (front-loading) како би се осигурало да земља има довољне залихе за вођење 

текућих програма те да може брзо наставити са спровођењем програма, посебно у случају кад 

су услуге обустављене.  

 Неке земље су успоставиле лабораторије на нивоима нижим од државног како би 

подржале тестирање на вирус који изазива COVID-19. Како би се задовољио овај нагли пораст 

потреба за тестирањем, можда се за чување комплета за тестирање, реагенса и другог 

лабораторијског материјала који захтева чување на хладном могу користити постојећа опрема 

за хладни ланац вакцина. У таквој ситуацији особе задужене за хладни ланац или снабдевање 

треба да: а) одреде привремени наменски простор за такве лабораторијске производе одвојено 

од вакцина, б) редовно процењују капацитет складишта и ц) по потреби измене распоред 

пријема и дистрибуције вакцина како би се избегло превелико оптерећење хладног ланца.  

 Ако вакцина за COVID-19 постане доступна, вршење процена капацитета хладног 

ланца  ће бити од кључног значаја за приправност и планирање имплементације.  

 

(23) Које мере треба предузети како би се осигурала доступност вакцина и пратећег 

материјала за програм редовне имунизације на свим нивоима? 
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 Може доћи до превеликог оптерећења капацитета постојећег хладног ланца чувања 

вакцина услед вишка вакцина из предвиђених испорука и/или ниског нивоа потрошње због 

неочекиваног смањења обима услуга имунизације. Земље треба да воде и ажурирају листу 

свих потенцијалних објеката (јавних и/или приватних) које имају функционалан хладни ланац 

како би осигурале капацитет у случају наглог пораста потреба. Државна радна група за 

логистику треба да користи најновије процене, као што је Процена делотворног управљања 

вакцинама СЗО/УНИЦЕФ-а, или процена извршена у оквиру Платформе за оптимизацију 

опреме хладног ланца или других активности на мапирању хладног ланца. У недостатку ових 

процена, треба извршити брзу пројену како би се осигурало испуњавање захтева у погледу 

температуре чувања вакцина.  

 Како би се узели у обзир сви могући поремећаји у снабдевању, треба осигурати 

доступност вакцина на нивоу државе за период од најмање три месеца. Ако то није могуће, 

треба осигурати да вакцине буду доступне на субнационалном нивоу  за период од три месеца 

ако постоје капацитети за њихово чување. У супротном, треба размотрити чешћу испоруку 

вакцина на нивоу нижем од националног, нпр. на месечној основи или зависно од постојећег 

нивоа залиха.  

 Треба ојачати систем праћења залиха вакцина како би се осигурало да сви антигени 

буду доступни и потентни (нпр. количине залиха вакцина, адекватан рок трајања). Треба 

пажљиво пратити ниво залиха помоћног прибора (шприцеви, игле, кутије за одлагање) како би 

се осигурало да се поштује груписање вакцина и пратећег материјала/прибора. Потребно је 

пажљиво пратити помоћни прибор, јер се ови производи могу користити за лечење у ситуацији 

несташице.  

 Док се земље припремају за поновно успостављање услуга имунизације, треба по 

могућности уговорити испоруке уз почетно оптерећење трошковима како би се осигурала 

доступност. Добављачи вакцина ће наставити са настојањима да задовоље планирану 

потражњу, а са поновном успоставом летова и могућношћу наставка испорука, земље треба да 

осигурају адекватан простор за хладни ланац чувања за пријем вакцина. 

 

(24) Какве су препоруке за прогнозу, управљање залихама и испоруку робе? 
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 Земље треба да направе рационалну прогнозу вакцина и помоћног материјала и 

прибора, на основу очекиване потрошње за услуге редовне имунизације и евентуалних 

додатних имунизацијских активности. Ако се имунизацијске активности зауставе, посебну 

пажњу треба посветити редовном праћењу набавки.  Наруџбине вакцина и њихова испорука 

треба да укључе адекватан ниво сигурносних залиха. Треба ојачати системе праћења залиха, 

управљања залихама и извештавања како би се осигурале правовремене информације о нивоу 

залиха у земљи које ће усмеравати одлуке о обнављању залиха.  

 Треба систематично с добављачем/има проверавати програме у вези са доступношћу 

вакцина и распоредом испоруке, те ускладити расположивост и расподелу буџетских 

средстава са тим распоредом испорука.  

 

Разно 

 

(25) Да ли друге активности попут обука о имунизацији и анкета о покривености треба да 

се наставе?  

 Активности које подупиру програме имунизације треба пажљиво размотрити са 

обзиром на ризик од даљег погоршавања трансмисије вируса SARS-CoV-2. Обуке уз физичко 

присуство које окупљају групе људи треба привремено обуставити ако се не може поступити 

по препорукама о физичком дистанцирању. Постојеће дигиталне здравствене платформе се 

могу искористити за обуку, приступ информацијама и дијалог са заједницама којима требају 

имунизацијске услуге.   

 

(26) Треба ли наставити са увођењем нових вакцина?  

 Планирано увођење нових вакцина треба пажљиво преиспитати и оно ће вероватно 

бити одгођено. Увођење нових вакцина често прати промоција која не би била у складу са 

препорукама о физичком дистанцирању. Поред тога, вероватно ће капацитети здравствене 

заштите бити усмерени на пандемију COVID-19, а потражња у заједници бити на превише 

ниском нивоу да би се могло оправдати увођење нових вакцина.  

 

(27) Треба ли се за време пандемије COVID-19 наставити са активностима на 

верификацији елиминације морбила и рубеоле?  
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 Активности на верификацији елиминације морбила и рубеоле би се могле наставити за 

време пандемије COVID-19, али требају бити у складу са способношћу земље да одговори на 

COVID-19 или их у супротном треба одгодити. Све активности на верификацији елиминације 

морбила и рубеоле које буду одгођене треба укључити у планове опоравка након окончања 

пандемије COVID-19.  

 

(28) Постоје ли вакцине које се препоручују здравственим радницима у контексту вируса 

COVID-19? 

 С обзиром на то да у земљи поред вируса SARS-CoV-2 могу циркулисати и други 

вируси који изазивају болести које се могу спречити вакцинацијом, као што су грип и морбиле, 

сви здравствени радници треба да приме вакцине у складу с програмом имунизације у својој 

држави27 

 

(29) Постоји ли вакцина против вируса SARS-CoV-2?  

 Са даном објављивања овог документа, постоји више од 40 кандидата за вакцину који 

се развијају, а прво клиничко испитивање са експерименталном вакцином је почело у марту 

2020. године. То је први пут у историји да је прошло само 60 данаод секвенцирања генома 

вируса до убрзаног развијања вакцине. Међутим, СЗО не очекује да ћемо имати сигурну, 

делотворну вакцину против вируса SARS-CoV-2 пре него што прође 18 месеци од 

објављивања овог документа.   

 

 

 

 

 

 
27 СЗО препоручује вакцинисање здравствених радника 

https://www.who.int/immunization/policy/immunization routine table 4.pdf  


