Радна област:
Фирме у пољопривреди,
шумарству и
повртларству

Упутства за рад

Активност:
Осигурана лица с
у складу са § 14 Правилника о заштити на раду с више контаката са
биолошким супстанцама
клијентима, колегама и сл.
као на пример
у продавници на фарми,
Датум:
у повртларској фирми
или расаднику дрвећа

БИОЛОШКЕ РАДНЕ СУПСТАНЦЕ
Вирус короне SARS-CoV-2 – Ризична група 3
ОПАСНОСТИ ЗА ЉУДЕ
Болест проузрокована вирусом короне 2019. (COVID-19) преноси се са особе на особу
инфекцијом вирусом короне SARS-CoV-2.
Преносни пут:
Вирус се преноси на слузнице (уста, нос, очи) капљицама у ваздуху (инфекција капљицама) или
контаминираним рукама (инфекција размазом).
Време инкубације:
Период након инфекције до појаве симптома може да потрајати од неколико дана до две
недеље.
Утицаји на здравље:
Инфекције су обично благе и без симптома. Могу се појавити и акутни симптоми болести, нпр.
респираторне болести с високом температуром, кашљем, отежано дисање и потешкоће с
дисањем. У тежим случајевима инфекција може да проузрокјуе упалу плућа, тешки акутни
респираторни синдром (SARS), затајење бубрега, па чак и смрт. То се посебно односи на
хронично болесне особе или оне чији је имуни систем ослабљен.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

За заштиту од заразе вирусом короне потребно је поштовати следеће мере понашања:
• Контакт са што мање особа
• Увек држати растојање од најмање 1,5 м, по могућности
• Придржавати се хигијенских мера
• Лична заштита путем маске за уста и нос
За смањење ризика од инфекције, потребно је поштовати основне хигијенске мере, које се
препоручују и за превенцију грипе:
• Избегавати руковање и телесне контакте
• Редовно, често и темељно прати руке (најмање 20 секунди сапуном до зглоба)
• Користити средства за дезинфекцију руку, када прање руку није могуће. Адекватна
тестирана и призната средства за дезинфекцију налазе се нпр. на списку Института Роберт
Коцх (www.рки.де).
• Држати руке даље од лица
• Кашљати и кијати у марамицу или у лакат руке
• Одржавати минимално растојање од 1,5 м од других особа
• Ако није могуће одржавати растојање од 1,5 м, потребно је да се носе одговарајуће маске
(ФФП2 или еквивалентне)
• Редовно проветравати затворене просторије
За особе с хроничним болестима дисајних путева и особе с ослабљеним имуним системом,
посебно је важно да се доследно проводе ове заштитне мере.

ПОНАШАЊЕ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ - ПРВА ПОМОЋ
У случају појаве симптома болести, одмах известити свог претпостављеног, назвати лекара
телефоном и договорити се о даљим мерама

ПРАВИЛНО БАЦАЊЕ СМЕЋА
Кућно смеће се баца као и уобичајено на обраду

