ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
www.izjz-nis.org.rs

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊА
ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ
КОД ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА УСЛУГА У
ОТВОРЕНИМ ТРЖНИМ ЦЕНТРИМА
У циљу спречавања појаве болести COVID-19 код запослених, закупаца тезги (продаваца), посетилаца и
купаца отворених тржних центара, неопходне су мере предострожности за спречавање ширења вируса
SARS-CoV-2 (нови корона вирус). Будући да се нови корона вирус преноси путем капљица из
респираторних путева, преко слузокожа и контактом, неопходно је прилагодити свакодневно
функционисање отворених тржних центара новонасталим условима применом општих и специфичних
мера за спречавање настанка и ширења инфекције.

ОПШТЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ
НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ КОД ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА УСЛУГА У
ОТВОРЕНИМ ТРЖНИМ ЦЕНТРИМА
Како би спречили настанак и ширење инфекције изазване новим корона вирусом потребно је
придржавати се следећих општих мера:
●

Обавестити све запослене и закупце тезги да остану код куће и не долазе у отворени тржни
центар, уколико имају симптоме респираторне инфекције (сув кашаљ, повишена температура,
отежано дисање), као и симптоме цревних болести. Запослени и закупци тезги са наведеним
симптомима јављају се изабраном лекару од кога ће добити препоруке за лечење и даље
поступање;

●

Избегавати руковање, грљење и љубљење при сусрету;

●

Избегавати додиривање лица, уста, носа и очију рукама;

●

При кашљању и кијању окренути лице од других особа, прекрити уста и нос папирнатом
марамицом или лактом а затим опрати руке. Употребљену марамицу бацити у корпу за смеће са
поклопцем;

●

За све запослене и закупце тезги у отвореном тржном центру обавезно је ношење заштитних
маски (преко уста и носа) и рукавица;
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●

Међусобну комуникацију између запослених као и комуникацију између запослених, закупаца
тезги, посетилаца и купаца, прилагодити новим условима (препоручује се одржавање дистанце
од најмање једног метра);

●

Избегавати веће групе људи, посете на радном месту и непотребна окупљања;

●

Сви запослени и закупци тезги дужни су да примењују мере за хигијену руку што подразумева
чешће прање руку сапуном и водом најмање 20 секунди, а обавезно након коришћења тоалета,
пре припреме, служења и конзумирања хране, након кашљања, кијања и коришћења марамица
за нос, контакта са површинама које се често додирују, пре стављања и скидања маски и
рукавица и након контакта са другим особама. Након прања, дезинфиковати руке
дезинфицијенсима на бази 70% алкохола;

●

Запосленима и закупцима тезги треба обезбедити довољну количину сапуна и средстава за
дезинфекцију руку у санитарним чворовима, као и место за безбедно одлагање коришћених
маски и рукавица (канте за отпад са поклопцем);

●

Не треба делити посуђе и прибор за јело и храну са другим особама;

●

Потребно је појачати контролу уклањања комуналног отпада.
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СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊЕ ИНФЕКЦИЈЕ
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ КОД ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА
УСЛУГА У ОТВОРЕНИМ ТРЖНИМ ЦЕНТРИМА
Како би спречили настанак и ширење инфекције изазване новим корона вирусом потребно је
придржавати се следећих специфичних мера:
●

Послодавац треба да ограничи улажење у отворене тржне центре на само један посебан улаз, а
излажење из отворених тржних центара на само један излаз. Истовремено, неопходно је
обезбедити да кретање клијената буде у једном правцу (од улаза ка излазу);

●

Потребно је обезбедити да тезге закупаца буду удаљене најмање један метар једна од друге или
обезбедити физичку раздвојеност тезги (напр. пластичним фолијама);

●

Посетиоцима и купцима наложити обавезно придржавање мера социјалне дистанце од најмање
једног метра и ношење маски за време боравка у отвореном тржном центру;

●

Одредити једно или више лица која ће вршити контролу спровођења наведених мера у
отвореном тржном центру.

ХИГИЈЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
●

У отвореном тржном центру треба појачати мере чишћења, прања и дезинфекције и стално их
надзирати;

●

На улазу у објекат треба поставити сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим
средством, тзв. дезобаријеру

●

На улазу треба обезбедити запосленог из отвореног тржног центра који ће прскалицом са
дезинфицијенсом омогућити дезинфекцију руку посетилаца и купаца;

●

Закупцима тезги је потребно учинити доступним хигијенски исправну воду, сапун и средства за
дезинфекцију. Важно је да се сапун и средства за дезинфекцију редовно занављају и одржавају
на потребном нивоу;

●

Потребно је обезбедити најмање једно место за прање и дезинфекцију руку посетилаца и
купаца;

●

Пре отварања објекта, као и након затварања објекта све површине детаљно опрати неутралним
детерџентом, тј. сапуном и водом и потом дезинфиковати средством против вируса.

●

Процес чишћења почиње од најчистијих подручја, па се премешта ка најпрљавијим. За чишћење
различитих површина се мора користити одвојена опрема, нпр. посебан сет опреме за чишћење
санитарног чвора и посебан сет за лавабое и тезге. За дезинфекцију треба користити препарате
са декларацијом као нпр. 0,5-1% раствор натријум-хипохлорита (варикина) и пратити упутства
произвођача.

●

Да би се ефикасно убио вирус, површина са дезинфекционим средством мора остати влажна
најмање 10 минута.

