
ЦОВИД-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 ЦОВИД-19  

 

2. Здравствени радници који су који су имали блиски контакт са потврђеним 

случајем ЦОВИД19, а да при томе нису користили стандардне мере личне 

заштите (хируршка маска, рукавице) са појавом и најблажих симптома 

респираторне инфекцијеа 
аЗдравствени радник који је имао блиски контакт са потврђеним случајем 

ЦОВИД19, а да при томе није користио стандардне мере личне заштите, а који 

нема никакве симптоме респираторне инфекције, наставља да иде на посао 

уз обавезно коришћење стандардних мера личне заштите све време боравка 

на радном месту (хируршка маска треба да се мења свака 2 сата*). 

Здравствени радник чак и уз коришћење мера личне заштите не може да 

ради на пословима где је омугућен директан контакт са хроничним и 

имунодефицијентним пацијентима у периоду дo 14 дана од експозиције. 

Уколико се код здравственог радника појаве симптоми респираторне 

инфекције у периоду дo 14 дана од експозиције, здравствени радник се 

треба тестирати на присуство корона вируса.  

*Уколико се адекватна лична заштитна опрема сво радно време не може 

обезбедити здравственом раднику, здравствени радник иде у кућну 

самоизолацију од 14 дана.  

 

3. Здравствени радници који су који су имали блиски контакт са потврђеним 

случајем ЦОВИД-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 ЦОВИД-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 температура 

(већа од 38 C°) и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано 

дисање), без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику 

болести 

2. Блиски контакт са потврђеним случајем ЦОВИД-19 у периоду до 14 дана пре 

појаве симптома или након појаве симптома код потврђеног случаја ЦОВИД-19б 
 

б особа која није здравствени радник, а које је остварила је близак контакт са 

потврђеним случајем ЦОВИД-19 у периоду до 14 дана пре појаве симптома или 

након појаве симптома, треба да борави u кућној самоизолацији у периоду од 

14 дана. Уколико се током овог временском периода појаве било који 

симптоми респираторне инфекције, особа треба да се тестира на присуство 

корона вируса. 

 

Блиским контактом се сматра особа која испуњава један од следећих услова: 

 Здравствени радник који је био  у непосредном контакту, без личне 

заштитне опреме, са потврђеним случајем ЦОВИД-19, у периоду до 14 

дана пре појаве симптома или након појаве симптома код пацијента 

 Особа која је боравила у истој затвореној просторији са потврђеним 

случајем ЦОВИД-19 (на радном месту, у домаћинству, учионици, 

скуповима), у периоду до 14 дана пре појаве симптома или након појаве 

симптома код пацијента 

 Особа која је боравила у непосредној близини (мање од 2 метра, дуже од 

15 минута)  особе са потврђеним ЦОВИД-19, у периоду до 14 дана пре 

појаве симптома или након појаве симптома код пацијента 

 

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 37 C°) 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,  

-особе са 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. Пацијенти у установама за дуготрајно збрињавање 

 

ГРУПА 3: 

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 температуру (изнад 37 

C°) или било који симптом респираторне инфекције. 

2. Путници у међународном саобраћају којима се симптоми респираторне 

инфекције појаве током периода самоизолације од 28 дана након уласка на 

територију Републике Србије 


