На осн
нову допи
иса Мини
истарства просвете
е науке и техноло
ошког раззвоја, бро
ој
243/2020/06 од 05.05.20
020. годи
ине и До
описа бро
ој 612-00
0-00503/20
020-06 од
д
11.05.2
2020. годи
ине а у скл
ладу са Пр
репорукам
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венцију бо
олести CO
OVID-19 на
а
факулттетима и у студентским дом
мовима у оквиру поступног
п
ублажава
ања мера
а
везани
их за спре
ечавање ширења болести COVID-19
C
, декан Факултета
Ф
проф др
р
Биљан
на Пајин дана 18.05.2020. год
дине, доноси
ОБА
АВЕЗНЕ ПРЕВЕНТ
П
ТИВНЕ МЕ
ЕРЕ ЗА СП
ПРЕЧАВА
АЊЕ ШИР
РЕЊА БОЛ
ЛЕСТИ
CO
OVID -19 НА
А ТЕХНОЛ
ЛОШКОМ
М ФАКУЛТ
ТЕТУ НОВИ САД
1. Пре почетка рада
р
урађе
ена је деззинфекција
а целе згр
раде Факул
лтета. Сва
акодневно
о
се спр
роводи чи
ишћење и дезинф
фекција простора,
п
прибора и опрем
ме, као и
проветтравање просторија
п
а најмање
е пола са
ата након
н чишћењ
ња. При ко
оришћењу
у
дезинф
фекционих
х средстава води ссе рачуна о правил
лној приме
ени према
а упутству
у
произв
вођача по
о питању намене, концентра
ације, нач
чина прим
мене и неопходногг
контакттног времена.
2. Зап
послени и студенти
и морају бити без симптом
ма који укказују на COVID-19
9
(повиш
шена темп
пература и један од
д знакова и симпто
ома – каш
шаљ, кратккоћа даха,
отежан
но дисање
е, губитак чула укусса и мири
иса) при доласку на
а Факултетт. Уколико
о
се јави
и потреба
а, односн
но, уколикко се зап
послени или
и
студент у здра
авственом
м
смислуу осећа лоше, мож
же изврши
ити мерењ
ње телесне темпера
атуре на уласку на
а
Факулттет код по
ортира.
3. Сви који улазе у зграду
у обавезни
и су да пр
рођу кроз дезобаријјеру поста
ављену на
а
улазу, и да деззинфикују руке сред
дством за
а дезинфе
екцију које
е је поста
ављено на
а
улазу.
4. Дозе
ери са ср
редствима
а за дезин
нфекцију руку нала
азе се исп
пред улазза у сваку
у
учиони
ицу. Студ
денти и наставниц
ци обавезни су да
д при уласку
у
у учионицу
у
дезинф
фикују руке.
5. Расп
поред исп
пита орган
низован је
е тако да између те
ермина по
остоји паузза како се
е
две груупе студената не би сусрета
але и како би се осттавило времена за чишћење,
дезинф
фекцију и проветравање простора где су студенти
и боравили. Дуже
е
задржа
авање по ходницим
х
а зграде п
пре и посл
ле испита није дозво
ољено. Сттудентима
а
се пре
епоручују да воде рачуна
р
о безбеднојј физичко
ој удаљености од других
д
докк
бораве
е на отвор
реном просстору око зграде Фа
акултета.

6. Број места у учионицама и амфитеатру омогућава прописани физичку дистанцу
од 2 метра. У учионицама и амфитеатру не сме боравити већи број особа од оног
који је превиђен распоредом места. За време испита/боравка у просторији прозори
се држе отвореним.
7. Запослени на факултету и студенти морају да носе маске, тако да маска
прекрива уста, нос и браду, уз редовно спровођење мере личне хигијене, посебно
прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције
руку средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и
очи пре прања или дезинфекције руку, не делити храну.
8. Сви простори Факултета редовно се чисте, укључујући прање и дезинфиковање
подова, зидова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки
ормарића, славина и других површина које користи већи број лица, најмање два
пута дневно, по потреби и чешће употребом средстава на бази 70% алкохола.
Просторије се редовно проветравају. Не користити вештачку вентилацију.
9. Обележена су места за хигијенско одлагање отпада (употребљених маски и др).
Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са
процедуром за управљање уз прописане мере заштите.
10. На Факултету се у наредном периоду не организују конференције, скупови,
прославе и друга дешавања.
11. Потребно је да сви запослени на факултетима смање учесталост својих
социјалних контаката у свакодневним активностима како би могућност заразе
новим корона вирусом била сведена на минимум.
12. У ситуацији појаве сумње на обољевање од COVID-19 код запосленог, декан
ће о томе одмах обавестити епидемиолога надлежног института/завода за јавно
здравље ради даљег поступања.
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