ПОСТУПАЊЕ СТУДЕНАТА У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА ИНФЕКЦИЈУ ВИРУСОМ COVID-19
➢ У случају да студент који је на Факултету осети симптоме који указују на инфекцију
вирусом COVID-19 (повишена температура или један од знакова и симптома као што су
кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса), у обавези је да се
јави наставнику који ће о томе обавестити лице за безбедност и здравље на раду
Факултета.
➢ Након тога, или уколико је осетио симптоме изван Факултета, или има сумњу на
инфекцију, студент треба да се јави у најближи завод за здравствену заштиту студената,
односно у најближу Ковид амбуланту у градовима и општинама где нема посебних
одељења за здравствену заштиту студената, ради добијања медицинских упутстава.
➢ Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у складу са одлукама Кризног
штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, одредило Ковид болнице по
универзитетским центрима у којима ће бити смештени студенти заражени корона
вирусом са блажим симптомима и студенти који чекају резултате тестирања. У Новом
Саду ће то бити студентски дом „Фејеш Клара“ и по потреби студентски дом „Живојин
Ћулум“.
➢ Студентима је за идентификацију довољна важећа и оверена студентска књижица –
индекс.

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја је да свака институција
отвори посебне електронске адреса на које ће се пријављивати студенти који су заражени
COVID-19 или су у самоизолацији. Електронска адреса за пријаву студената на Технолошком
факултету Нови Сад је covid.tf@uns.ac.rs

Контакт телефони за информације и уколико приметите симптоме инфекције су:
•

Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад: (телефон код лекара 021 4870 562
и телефон код медицинске сестре 021 4870 571); обавештење о поступању у случају
симптома COVID-19 на сајту https://www.zzzzsns.co.rs/?lng=lat&cir=0&link=3-15-137

•

Институт за јавно здравље Војводине (ул. Футошка бр. 121, 21000 Нови Сад): 064
8028 894, 064 8028 895

•

Специјалан број Министарства здравља за питања у вези са корона вирусом: 064
8945 235

