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Велико Градиште
Превентивне мере заштите у време трајања епидемије COVID 19 које ће се
спроводити и поштовати у ПУ ''Мајски цвет'' Велико Градиште

Поводом отварања предшколске установе (у даљем тексту установа) од 11.05.2020.
године, у циљу превенције ширења вируса корона, потребно је појачати хигијенски надзор
у предшколској установи уз примену мера социјалног дистанцирања и мера дезинфекције,
као кључних у спровођењу мера заштите, па је у том смислу треба применити следеће:
1. Пре почетка рада, спроводи се прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и
опреме, као и проветравање просторија.
2. Установа ће обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средстава и прибора
за чишћење и дезинфекцију.
3. На улазу у објекат поставити дезобаријере, на свим улазима, као и дозер са средством за
дезинфекцију на бази 70% алкохола. Улаз код спортске хале, је улаз који могу користити
радници установе, како би се избегла гужва на друга два улаза на којима ће бити примана
деца.
4. Обавезно је прање или дезинфекција руку приликом уласка у објекат, као и прање руку
деце при пријему у установу.
5. Запослени су приликом уласка у вртић дужни да своје личне ствари одложе у
гардеробне делове, а да телефон који уносе са собом дезинфикују пре уласка у радни
простор.
6. Свакодневно ујутру, пре уласка деце у просторију, обавезно је проветравање свих
просторија у објекту установе, као и континуирано проветравање просторија током
боравка деце у васпитној групи.

7. Пријем деце обављаће се у складу са важећом процедуром поновног доласка детета
након дужег одсуства уз потврду надлежног педијатра не старију од 7 дана.
8. Приликом доласка/одласка деце успоставља се процедура контролисаног уласка како
се не би стварала гужва и како би се обезбедила препоручена дистанца од 2 метра,
организовано је прихватање деце испред објекта (на улазу), децу ће прихватати
медицинске сестре распоређене на превентиви.
9. Јутарњи пријем деце биће вршен најкасније до 8 часова, како би се дезинфиковао
међупростор (хол, ходници) у установи и обезбедило безбедно допремање хране до
радних соба.
10. Родитељи деце треба да носе маску и рукавице при доласку, такође дете у вртић
доводи један родитељ, по могућности увек исти.
11. Родитељи ће бити едуковани о важности остајања код куће деце са симптомима
болести – респираторне, цревне инфекције, повишена температура и слично, или са
сумњом на почетак болести (умор, губитак апетита и слично) у види флајера,
информатора које ће припремити превентивна служба уз подршку стручних сарадника.
12. Едукацију запослених о обавези праћења сопственог здравственог стања и стања деце
и придржавања поступка у складу са препорукама везаним за превенцију појаве болести
Ковид-19 (укључујући поштовање социјалне дистанце и коришћења личне заштитне
опреме) вршиће медицинске сестре распоређене на превентивним пословима у установи.
13.Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих
тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно Covid 19,
(повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула
укуса и мириса) одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених , јаве
се надређеном и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару у Дому здравља по
процедури која важи за све грађане под сумњом на Covid 19 и да до потврде да су здрави
не долазе на посао.
14. У случају појаве сумње или потврде на обољевање запосленог од Covid 19 директор
установе је дужан да о томе обавести епидемиолога надлежног института/завода за јавно
здравље ради даљег поступања.
15. Потребно је да сви запослени у установи смање учесталост својих социјалних
контаката у свакодневним активностима, како би могућност заразе корона вирусом била
сведена на минимум.
16. При организацији рада, директор ће водити рачуна да запослени са хроничним
болестима буду изложени минималним социјалним контактима. То значи да ће радници у
непосредном в-о раду бити распоређени у групе са најмањим бројем деце, без потребе да
се мешају са другим групама и запосленима, док ће остали запослени бити на својим
радним местима са препоруком да са другим запосленима долазе у контакте само када је
то због радних обавеза неопходно.

17. Спроводиће се строга тријажа деце при пријему у објекат. Медицинске сестре које
обављају тријажу ће након сваког прегледа уколико је имала контакт са дететом опрати
руке топлом водом и сапуном. Користиће личну заштитну опрему – маску, рукавице,
визир, радну униформу. Мериће телесну температуру бесконтактним топломером при
доласку детета. При свакој сумњи на постојање респираторне болести, дете се не прима у
колектив без потврде педијатра да је здраво за боравак у колективу.
18. Установа ће појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће
дезинфекције простора, површина и предмета, укључујући играчке, површине и предмете
који се често додирују (прекидачи за светло, кључеви, ручке ормарића, судопера, столови,
столице, објекти за играње у дворишту и слично).
19.Обезбеђено је да приручна апотека у простору установе коју користе сестре на
превентиви, садржи: безконтактне топломере, дезинфекционо средство, алкохол 70%,
тупфере, вате, комадне газе.
20. Препоручује се боравак и игра деце на отвореном простору, у дворишту вртића, кад
год је то могуће, али тако да при томе не долази до мешања деце из различитих група.
21. Неће се мешати групе и васпитачи, у складу са препоруком социјалног дистанцирања.
Боравак деце је организован тако да се међусобни контакт различитих васпитних група
деце (смештених у одвојеним просторијама) максимално избегне, у складу са
могућностима: одвојено време за игру уз организовање игара у истим мањим групама –
боравак на отвореном, примене хигијенских мера пре оброка, током служења оброка и
слично.
22. Неће бити дозвољено, као што је и иначе пракса, да деца међу собом деле храну. За
столом деца треба да седе на удаљености од 2 метра, толика треба да буде и раздаљина
током спавања.
23. За игру ће се користити само играчке које се могу прати и дезинфиковати, мекане,
плишане играчке биће привремено уклоњене. Неће се мешати играчке између васпитних
група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Биће уклоњени сви предмети који су
тешки за одржавање и дезинфекцију – теписи, украси који се тешко перу и слично.
24. Успостављена је јасна процедуру за прање, дезинфекцију и одлагање чистих и
„прљавих“ – коришћених играчака како би се спречило њихово укрштање. Прање и
чишћење играчака обављаће помоћно особље ван домашаја деце, након што деца напусте
радни простор у којем бораве.
25. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију морају се држати ван домашаја деце и
не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло удисање
евентуалних испарења.
26. Посебна пажња биће посвећена у смислу појачаних хигијенских мера у случају прања,
умивања, храњења, држања у наручју деце.

27. Током мењања пелена у млађим групама, строго ће се поштовати процедура
одржавања хигијене руку пре и након замене и одлагања пелена. Након замене пелена,
обавиће се и прање руку детета, као и прања и дезинфекција површина и завршног прања
руку након спроведене процедуре.
28. Прање руку деце биће чешће и трајаће мало дуже, а обавезно након кијања, кашљања,
плача, пре и после конзумирања хране. У случају пружања помоћи при прању руку детету,
особље мора након тога опрати своје руке.
29. Обавезан је надзор васпитача/медицинских сестара-васпитача при прању руку деце.
30. При коришћењу дезинфекционих средстава водиће се рачуна о правилној примени у
складу са упутством произвођача, везаном за намену, концентрацију, начин примене и
неопходно контактно време.
31. Редовно, у складу са временских приликама, природним путем – отварањем прозора,
проветравати просторије, посебно просторије за боравак деце. Не користити вештачку
вентилацију –клима уређаје.
32. Дневни одмор – спавање организовати тако да се деца на креветима позиционирају по
принципу „ноге – глава“ уз препоручену раздаљину од 2 метра. Обезбеђени су
појединачни кревети и постељине за свако дете и строго ће се водити рачуна да се не
мешају постељине. Постељину и друге тканине прати машински на температури 60-90 С,
користећи уобичајен детерџент за рубље, најмање два пута недељно.
33. Особе које раде на припреми и дистрибуцији хране носиће маске и рукавице и
спроводити мере појачане личне хигијене, посебно учесталог прања руку и мере појачане
опште хигијене. Главни и помоћни кувар неће излазити из кухињског простора. Помоћно
особље које је одредио директор ће достављати храну од кухиње до радних соба. Храну
ће деци делити васпитачи, односно медицинске сестре-васпитачи.
34. Приликом припреме хране строго ће се придржавати принципа добре хигијенске
праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за
све болести преносиве храном, посебно значајне у условима организоване колективне
исхране.
35. Спроводиће се појачане едукативне активности са децом, са циљем лакшег разумевања
и усвајања нових правила поступања о важности: а) честог и правилног прања руку
(минимум 20 секунди – нпр. уз неку песмицу), б) кашљања и кијања у подлактицу, в)
социјалног дистанцирања које треба осмислити кроз игру деце – разместити их да седе на
удаљености једни од других – нпр. да вежбају да рашире руке и „машу крилима“ тако да
се не додирују, г) избегавање додиривања лица.
36. На видним местима, првенствено на улазима у установу, биће постављени едукативни
постери са препорукама о превентивним активностима.

37. Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи ће контролисати разлоге одсуства
пријављене деце за боравак у вртићу, контактирати родитеље, а по потреби и педијатра
надлежног Дома здравља.
38. Неће се спроводити организоване групне активности у објекту (приредбе и слично),
као ни организоване посете местима где се очекује окупљање већег броја људи (излети,
позоришта и слично), екскурзије итд.
39. Обезбеђене су две просторије за изолацију у случају појаве симптома болести детета
током боравка у објекту. Група ''Пинокио'' за изолацију деце предшколског узраста и
група ''Чаролија'' за изолацију деце јасленог узраста.
40. Код сваке промене здравственог стања, дете ће бити изоловано у собу за изолацију,
одмах ће се обавестити родитељи / старатељи и, у најкраћем року, дете ће се упутити
лекару. У случају да се ниједан родитељ не јави на позив, позвати службу Хитне
медицинске помоћи. У случају да медицинска сестра није у објекту у тренутку када
васпитач примети симптоме код детета, поступити у складу са протоколом и правилима
успостављеним у установи. Уколико се врши мерење телесне температуре обичним
топломером (препоручено само код деце код које се сумња на повишену температуру),
обавезна је дезинфекција топломера након мерења, као и хигијена руку.
41. До доласка родитеља дете мора бити под сталним надзором. У соби за изолацију
медицинска сестра или други одрасли, обавезно користи рукавице и маску, тако да маска
прекрива уста и нос. Дете смирити, контролисати телесну температуру, раскомотити,
напајати топлим напицима и спроводити адекватну негу до доласка родитеља или
лекарске службе. Након одласка детета обавестити управу и надлежни завод за јавно
здравље, просторију очистити и дезинфиковати, обавезно променити маску и радну
униформу.

42. Провериће се здравствено стање остале деце која бораве у групи где је
идентификовано дете са одређеним симптомима као што је повишена телесна температура
и сваки сумњив случај ће се изоловати.
43. Биће обезбеђена места за хигијенско одлагање отпада у вртићу (хигијенских маски и
слично). Отпад ће се одлагати у кесе смештене у канте са педалом за ножно отварање, или
отворене, како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре
одлагања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање уз
прописане мере заштите.
44. Физички размак од 2 метра у затвореном простору биће спроведен међу свим
запосленима, као и између деце и других запослених (административно особље).
45. Сво особље установе мора да носи маске, тако да маска прикрива уста и нос, као и да
редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у трајању од
најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно
уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку. Обавезност ношења рукавица

дефинисана је само у одређеним ситуацијама, приликом храњења, пресвлачења деце, као и
у другим ситуацијама које су претходно наведене.
46. Сви радници који улазе у просторије које користе деца морају да носе радне униформе
и користе обућу која је намењена за ношење само у предшколској установи. Униформе
прати на температури 60-90С, бар два пута недељно, а обућу дезинфиковати свакодневно,
посебно пре почетка рада, употребом 70% алкохола користећи ручне прскалице или боце
са распршивачем.
47. У случају потврде Ковид-19 инфекције, простор у коме је особа боравила не
користити. Отворити спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. Пре чишћења
простора сачекати бар 24 сата. Детаљно опрати и дезинфиковати простор, површине,
прибор, опрему и друго наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством
произвођача, уз обавезно коришћење личне заштитне опреме.
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