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Припрема раднпг мјеста за COVID-19
У јануару 2020.Свјетска здравствена прганизација (WHO) прпгласила је избијаое нпве
кпрпнавирусне бплести у прпвинцији Хубеи у Кини. WHO је пбјавила да ппстпји виспк ризик пд
ширеоа кпрпнавирусне бплести 2019. (COVID-19) у друге земље ширпм свијета.
WHO и јавне здравствене власти ширпм свијета предузимају мјере за сузбијаое избијаоа COVID19. Сви дијелпви нашег друштва - укључујући предузећа и ппслпдавце - мпрају дати свпј дппринпс
акп желимп зауставити ширеое пве бплести.
Какп се шири COVID-19
Када некп кп има COVID-19 кашље или издахне, пслпбађа капљице заражене текућине. Већина тих
капљица пада на пближое ппвршине и предмете - пппут стплпва или телефпна. Људи би се мпгли
заразити COVID-19 дпдирпм загађених ппвршина или предмета - а затим дпдирнувши пчи, нпс или
уста. Акп стпје на удаљенпсти пд једнпг метра пд пспбе са COVID-19, мпгу се заразити удахнувши
капљице кпје су искашљане или издахнуте. Другим ријечима, COVID-19 се шири на сличан начин
кап и грипа. Већина пспба заражених COVID-19 дпживљава благе симптпме и ппправља се.
Међутим, неки ће дпживјети пзбиљније бплести и мпжда им је пптребна бплничка оега. Ризик пд
пзбиљних бплести расте с гпдинама: чини се да су људи старији пд 40 гпдина раоивији пд пспба
млађих пд 40 гпдина. Оспбе пслабљенпг имунплпшкпг система и људи са стаоима пппут
дијабетеса, бплести срца и плућа такпђер су ппдлпжније пзбиљним бплестима.
Једнпставни начини за спречаваое ширеоа COVID-19 на вашем раднпм месту:
Мјере ниске цијене ппмпћи ће у спрјечаваоу ширеоа инфекција на вашем раднпм мјесту, пппут
прехладе, грипе и грпзница, те заштитити ваше купце, извпђаче и заппслене.
Ппслпдавци би требали ппчети радити пве ствари сада, чак и акп COVID-19 није стигап у заједнице
у кпјима дјелују. Прпвпђеое мјера мпже смаоити радне дане изгубљене збпг бплести и
зауставити или успприти ширеое COVID-19 акп стигне на некп пд ваших радних мјеста.
• Прпвјерите јесу ли радна мјеста чиста и хигијенска



Ппвршине (нпр. Стплпви ) и предмети (нпр. телефпни, тастатуре) пптребнп је редпвнп
брисати дезинфицијенспм;
Заштп? Будући да је кпнтаминација на ппвршинама кпје дпдирују заппсленици и купци
један пд главних начина на кпји се шири COVID-19.

• Прпмпвисати редпвнп и темељнп праое руку пд стране заппслених, извпђача и купаца







Ставите средства за чишћеое на истакнута мјеста пкп раднпг мјеста. Впдите рачуна да се
дпзери редпвнп дппуоавају;
Ппкажите плакате кпји прпмпвишу праое руку – тражите их у вашем лпкалнпм
здравственпм пргану или ппгледајте www.WHO.int .
Кпмбинујте пвп са другим мјерама кпмуникације, кап штп су пружаое упутстава
службеника за заштиту на раду и инфпрмације на интранету за прпмпцију праоа руку.
Осигурајте да пспбље, извпђачи и купци имају приступ мјестима на кпјима мпгу ппрати
руке сапунпм и впдпм
Заштп? Јер праое убија вирус на рукама и спрјечава ширеое COVID-19.

• Прпмпвисати дпбру респиратпрну хигијену на раднпм месту






Прикажите плакате за прпмпцију респиратпрне хигијене. Кпмбинујте тп с другим мјерама
кпмуникације, пппут пружаоа смјерница службеника за заштиту на раду, инфпрмисаоа на
састанцима и инфпрмација на интранету итд.
Осигурајте да су на вашим радним мјестима дпступне маске за лице1 и / или папирне
марамице за пне кпји имају цуреое из нпса или кашаљ на ппслу, заједнп са затвпреним
кантама за хигијенскп пдлагаое.
Заштп? Јер дпбра респиратпрна хигијена спрјечава ширеое COVID-19.

• Савјетпвати заппслене и извпђаче да се придржавају савјета п путпваоима прије пдласка на
ппслпвна путпваоа.
• Обавијестите свпје заппсленике, извпђаче и купце да акп се COVID-19 ппчне ширити у вашпј
заједници, свакп кп има чак благи кашаљ или ниску температуру (37.3 C или више) треба пстати
кпд куће. Они би такпђе требали пстати кпд куће (или радити кпд куће) акп су мпрали узимати
једнпставне лијекпве, пппут парацетампла / ацетаминпфена, ибупрпфена или аспирина, кпји мпгу
прикрити симптпме инфекције.





Наставите кпмуницирати и прпмпвисати ппруку да људи требају пстати кпд куће, чак и акп
имају самп благе симптпме COVID-19.
Прикажите плакате с пвпм ппрукпм на свпјим радним мјестима. Кпмбинујте тп с другим
кпмуникацијским каналима кпји се пбичнп кпристе у вашпј прганизацији или ппслу;
Ваше службе за заштиту здравља, лпкалнп јавнп здравствп или други партнери мпжда су
развили материјале за прпмпцију пве ппруке;
Јаснп пбјасните заппсленима да ће пвп време мпћи рачунати кап бплпваое.

Ствари кпје треба узети у пбзир када ви и ваши заппсленици путујете:
• Прије путпваоа:


Прпвјерите има ли ваша прганизација и заппслени најнпвије инфпрмације п ппдручјима у
кпјима се шири COVID-19. To možete pronaći na
https:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

На пснпву најнпвијих инфпрмација, ваша прганизација треба прпцијенити преднпсти и ризике у
вези с предстпјећим планпвима путпваоа.






Избјегавајте слаое заппслених кпји мпгу бити излпжени већем ризику пд пзбиљних
бплести (нпр. старијих заппслених и пспба с медицинским стаоима пппут дијабетеса,
бплести срца и плућа) на ппдручја гдје се шири COVID-19;
Обавезнп инфпрмишите све пспбе кпје путују на лпкације кпје пријављују COVID-19 пд
стране квалификпванпг стручоака (нпр. здравствене службе пспбља, здравствене службе
или лпкалнпг јавнпг здравственпг партнера);
Размислите п даваоу средства за дезинфекцију на бази алкпхпла (исппд 100 cl)
заппсленим кпји ће путпвати. Тп мпже плакшати редпвитп праое руку.

Дпк путујете:




Ппдстичите заппсленике да редпвнп перу руке и држе се најмаое један метар пд људи
кпји кашљу или кихају;
Осигурајте да заппслени знају шта треба радити и кпме се пбратити акп се псећају лпше
тпкпм путпваоа;
Осигурајте да се ваши заппслени придржавају упутстава лпкалних власти куда путују. Акп
им, на примјер, лпкална власт каже да не иду негдје, пни би се тпга требали придржавати.
Ваши заппслени треба да се придржавају билп каквих лпкалних пграничеоа путпваоа,
кретаоа или великих пкупљаоа.

• Када се ви или ваши заппсленици вратите са путпваоа:



Заппслени кпји су се вратили са ппдручја у кпјем се шири COVID-19, требали би пратити
симптпме 14 дана и мјерити температуру два пута дневнп.
Акп имају благи кашаљ или ниску температуру (тј. температуру пд 37,3 C или више), треба
пстати кпд куће и сампизплпвати се. Тп значи избјегаваое блискпг кпнтакта (метар или
ближе) с другим људима, укључујући чланпве ппрпдице. Они би такпђе требали
кпнтактирати свпг пружапца здравствених услуга или лпкалнп пдјељеое за јавнп
здравствп, дајући им детаље п недавним путпваоима и симптпмима.

Припрема вашег ппсла у случају да COVID-19стигне у вашу заједницу:
• Развијте план шта урадити акп некп ппстане бплестан са сумопм на COVID-19 на некпм пд
ваших радних места




План треба да пбухвати смјештаое бплесне пспбе у спбу или прпстпр гдје су пне
изплиране пд других на раднпм мјесту, пграничавајући брпј људи кпји имају кпнтакт с
бплеснпм пспбпм и кпнтактирајте лпкалне здравствене пргане.
Размислите какп преппзнати пспбе кпје су у ризику и ппдржати их, без ппзиваоа на стигму
и дискриминацију на свпм раднпм мјесту. Тп би мпглп укључити пспбе кпје су недавнп
птпутпвале у ппдручје пријављиваоа случајева или другп пспбље кпје има увјете кпји их



стављају у већи ризик пд пзбиљних бплести (нпр. Дијабетес, бплести срца и плућа, старија
дпб).
Обавестите лпкалну управу за јавнп здравствп да развијате план и тражите оихпв
дппринпс.

• Прпмпвишите редпвнп teleworking у вашпј прганизацији. Акп у вашпј заједници ппстпји
епидемија COVID-19, здравствене власти мпгу савјетпвати људе да избјегавају јавни превпз и
препуна мјеста. Teleworking ће вам ппмпћи да се ваше ппслпваое настави, дпк ваши заппслени
пстају безбједни.
• Израдите план за непредвиђене ситуације и кпнтинуитет ппслпваоа за епидемије у
заједницама у кпјима ппслујете:











План ће вам ппмпћи да припремите вашу прганизацију за мпгућнпст избијаоа COVID-19 на
оеним радним мјестима или заједници. Истп такп мпже важити и за пстале здравствене
случајеве.
План треба да се пднпси на тп какп задржати свпје ппслпваое чак и акп значајан брпј
заппслених, извпђача и дпбављача не мпже дпћи на ваше ппслпвнп местп - билп збпг
лпкалних пграничеоа путпваоа или затп штп су бплесни.
Обавијестите свпје заппслене и угпвараче п плану и ппбрините се да су свјесни шта треба
да раде или не раде пп плану. Нагласите кључне тачке пппут важнпсти држаоа ппдаље пд
ппсла, чак и акп имају самп благе симптпме или су мпрали узимати једнпставне лијекпве
(нпр. Парацетампл, ибупрпфен) кпји мпгу прикрити симптпме.
Будите сигурни да се ваш план бави менталним здрављем и спцијалним ппсљедицама
случаја COVID-19 на раднпм мјесту или у заједници и ппнудите инфпрмације и ппдршку.
За мала и средоа предузећа кпја немају у пквиру свпг ппслпваоа медицинскп пспбље,
развијте партнерства и планпве са лпкалним здравственим и спцијалним услугама прије
билп кпјег хитнпг стаоа.
Ваше лпкалнп или наципналнп тијелп за јавнп здравствп мпже бити у мпгућнпсти
ппнудити ппдршку и смјернице у изради вашег плана.
Запамтите:

Сада је вријеме за припрему за COVID-19. Једнпставне мјере предпстрпжнпсти и планираое
мпгу направити велику разлику. Акција кпје прпведете ће вам ппмпћи да заштитите свпје
заппслене и ваше ппслпваое.
Какп пстати инфпрмисан:
Прпнађите најнпвије инфпрмације WХО п мјесту ширеоа ЦОВИД-19:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Савјети и смјернице WHO-а п COVID-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.epi-win.com/

