Предшколска установа
„Вера Гуцуња“ Сомбор
датум: 21.01.2022.
Измене Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и
контролу ширења COVID-19 у Републици Србији
Допис од сектора за предшколско и основно образовање и васпитање, ШУ Сомбор:
На основу праћења актуелних епидемиолошких показатеља, Институт за јавно
здравље "Др Милан Јовановић Батут“ проследио је Министарству просвете, науке и
технолошког развоја Измене Стручно-методолошког упутства за спречавање
уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији, прилог 16 и прилог 7
Потребно је да се са садржајем наведених дописа упознају сви запослени, као и
родитељи како би се обезбедила доследна примена противепидемијских мера у
предшколској установи, а у циљу заштите здравља и безбедности свих учесника у
васпитно-образовном процесу.
Такође, напомињемо да је веома важно да се при огранизацији васпитнообразовног рада у установи придржавате дописа који су вам у претходном периоду
прослеђени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Предмет: Измена Прилога 16. Критеријуми за завршетак ИЗОЛАЦИЈЕ
болесника са COVID-19
 За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 изолација траје 7 (седам)
дана, почев од датума позитивног резултата теста за детекцију вируса SARS-CoV-2
(PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан, и то уколико је пацијент
афебрилан без употребе антипиретика најмање 24 часа и има побољшање
респираторних и других симптома COVID-19.
 Особа која има повишену температуру и/или изражене друге симптоме COVID-19,
треба да се посаветује са својим лекаром о наставку кућног лечења и након седмог дана
од почетка болести.
 О трајању хоспитализације као и трајању кућног лечења након хоспитализације
одлуку доносе ординирајући лекари зависно од клиничког стања оболеле особе.
* Све инфициране особе су у обавези да након престанка мере изолације до истека
десетог дана од дана позитивног теста строго примењују мере заштите од инфекције, а
нарочито ношење заштитне маске (N95 и сличне уколико је могуће, или алтернативно две
хируршке (медицинске) маске) увек када су у блиском контакту са другим особама без
могућности одржавања дистанце од најмање 2 метра.

Предмет: Измена Прилога 7. Поступак с блиским КОНТАКТИМА особе оболеле
од COVID-19
1. Мера карантина у кућним условима за све идентификоване блиске контакте COVID19 случајева спроводи се у трајању од 5 календарских дана од момента последњег
контакта.
 Након истека 5 дана, уколико у том периоду није дошло до појаве симптома и
знакова болести COVID-19, карантин се прекида без тестирања.
 Датум последње изложености, односно последњег контакта са COVID-19 случајем је
нулти дан.
* Сви контакти којима је прописана мера карантина, су у обавези да се по истеку
трајања мере карантина, у наредних, додатних, пет дана, тачније до истека 10-ог дана од дана
последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне
заштите (ношење заштитне маске типа N95 увек кад се у затвореном простору борави са
другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не може одржавати
одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку, избегавање
окупљања у затвореном и на отвореном простору).

2. Од мере карантина након блиског контакта са COVID-19 случајем су изузете све
особе које испуњавају најмање један од следећих критеријума:
 доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести
COVID-19 којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана од последње
дозе вакцине,
 доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR
теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и
не старијег од 210 дана од дана узорковања. Уколико је тест за детекцију антигена
SARSCoV-2 урађен у лабораторији у приватној својини, односно није уписан у
информациони систем covid.rs уз резултат теста се мора поседовати извештај лекара из
ковид амбуланте или извештај о хоспитализацији (отпусна листа) у којима се потврђује
дијагноза болести COVID-19 у периоду када је извршено тестирање, ради прихватања
доказа за потребе ослобађања од обавезе карантина/карантина у кућним условима.
 позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD)
Immunoglobulin G (IgG) урађен у некој од лабораторија у јавном власништву, не
старији од 90 дана од дана узорковања.
* Особе које су изузете од мере карантина из горе наведених разлога су у обавези да
се до истека 10-ог дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају
прописаних мера личне заштите (ношење заштитне маске типа N95 увек кад се у затвореном
простору борави са другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не може
одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку,
избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору).
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