
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 ЦОВИД-19 

2. Особе са симптомима респираторне инфекције који имају хронично 

обољење и/или имунодефицијентно стање 

 

 

Терцијарни или секундарни ниво здравствене заштите 

3. Особе са симптомима респираторне инфекције чија тежина линичка слика 

захтева хоспитализацију без обзира да ли су имали контакт са потврђеним 

случајем ЦОВИД-19  

4. Здравствени радник који је имао блиски контакт са потврђеним случајем 

ЦОВИД-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 

ЦОВИД-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 

ЦОВИД-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 ЦОВИД-19 у периоду до 14 дана пре 

појаве симптома или након појаве симптома код потврђеног случаја 

ЦОВИД-19, који током периода самоизолације од 14 дана добије симптоме 

респираторне инфекције 

9. Пуници 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. Пуници у међународном саобраћају којима се симптоми респираторне 

инфекције појаве током периода самоизолације од 28 дана након уласка на 

територију Републике Србије 

 



 


