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Брпј: 02-510-91/1
Датум: 10.05.2020.гпдине
На пснпву шлана 22. Закпна п защтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске „ брпј 121/12 и 46/117), шлана 43. Закпна п защтити станпвнищтва пд
заразних бплести („Службени гласник Републике Српске „ брпј 90/17), шлана 59. и 82. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Српске „ брпј 97/16, 36/19), шлана 30. и
шлана 67. Статута Опщтине Спкплац („Службене нпвине града Истпшнп Сарајевп“ брпј: 17/17 и
33/17) и Закљушка п пбавезнпм спрпвпђеоу мјера за реагпваое на ппјаву бплести изазване
нпвим вируспм кпрпна (COVID – 19) у Републици Српскпј пд 05.05.2020. гпдине Републишкпг
щтаба за ванредне ситуације, кпмадант Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
ЗА РАД УГПСТИТЕЉСКИХ ПБЈЕКАТА (РЕСТПРАНА, КАФИЋА, РПШТИЉИЦА..) ТПКПМ
УБЛАЖАВАОА МЈЕРА ЕПИДЕМИЈЕ КПРПНАВИРУСА (COVID-19)
У складу са реактивацијпм пдређених активнпсти пве се наредбе пднпсе на прпвпђеое мјера
приликпм пружаоа услуга у угпститељским пбјектима.
1. Пд 11.маја 2020.гпдине /ппнедјељак/ мпгу ппшети са радпм, уз ппщтиваое прпписаних
мјера, рестпрани, кафићи, рпщтиљнице. Какп би се исппщтпвап пплицијски шас, пгранишава се
раднп вријеме истих у перипду пд 07.00 дп 21.30 часпва.
2. Прганизација рада угпститељских пбјеката у затвпренпм прпстпру и на птвпренпм (баште)
Ппслпдавци требају ппщтпвати дпбре хигијенске праксе и већ утврђене стандарде кпји се
примјеоују на оихпвп ппдрушје рада (хигијена руку и респиратпрна хигијена, дпсљеднп
нпщеое защтитне маске и пдржаваое удаљенпсти пд најмаое 1,5 дп 2,0 метра те избјегаваое
непптребнпг блискпг кпнтакта с људима ). Неппхпднп је да впде евиденцију п ппщтпваоу
преппрука и п здравственпм стаоу заппслених на лицу мјеста за сваки радни дан.
2.1. Улазни и радни прпстпр
Захтјеви за репрганизацију прпстпра
 На улазу у пбјекат неппхпднп је ппставити јасне и видљиве ппруке у вези са
лишнпм защтитнпм ппремпм и нашинпм ппступаоа у пбјекту и ппщтпваоу
растпјаоа физишке дистанце.
 За све заппсленике и ппсјетипце неппхпднп је ппставити инфпрмације п нашину
прпвпђеоа лишне хигијене и псигурати приступ тпплпј впди, сапуну и псигурати
дпступнпст дпзатпра за дезинфекцију руку, на вище мјеста у прпстпру.
 На улазу, на пултпвима за плаћаое услуга, у раднпм прпстпру, у предулазу или на
излазу из тпалета нужнп је на распплагаое ставити дпзатпре са дезинфекципним
средствпм (на бази алкпхпла у кпнцентрацији не маопј пд 70 %).
 Сједећа мјеста у прпстпру пбјекта расппредити такп да је пмпгућена физишка
удаљенпст пд 1,5 m дп 2,0 m између пспба кпје сједе за разлишитим стплпвима.
 За једним стплпм дпзвпљенп је да сједе највище три пспбе (размак не маои пд
1м)
 Забраоенп је да се гпсти задржавају за щанкпм
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У пбјекту је ппжељнп изврщити пзнашаваое кретаоа ппсјетипца пбјекта, такп да
се избјегне укрщтаое оихпвпг кретаоа.
Пиће и храну треба платити на мјесту кпје је пдвпјенп пд мјеста за
издаваое/преузимаоа наручбе: једна пспба преузима наручбу и наплаћује, а
друга издаје нарушенп. Укпликп тп није мпгуће прганизпвати, заппслени мпрају
пбавезнп између наплате и издаваоа наручбе дезинфикпвати руке и пулт на кпме
се врщи истпвременп наплата и издаваое наручбе.

2.2. Вентилација



За вријеме присуства људи у прпстпријама, пптребна је стална вентилација
дпвпдпм ваоскпг свјежег ваздуха уз максимални мпгући прптпк ваздуха.
Неппхпднп је пбезбиједити адекватну прирпдну вентилацију
Не кпристити клима уређаје
2.2.1 Прпзрачиваое тпалета:





У тпалетима са механишкпм вентилацијпм, вентилација мпра радити 24/7, ппд
вакумпм, какп би се спријешип пријенпс фекалнп-пралним путем.
Отвараое прпзпра у тпалетима са механишкпм или пасивнпм вентилацијпм мпра
се избјегавати, јер тп мпже узрпкпвати да ваздух из тпалета прпђе у друге
прпстприје.
Кприсници WC-a требају бити упућени да испирају WC-a щкпљке с ппклппљеним
ппклппцем какп би спријешили распрщиваое капљица приликпм испираоа WC-a
щкпљке.

2.3. Чишћеое и дезинфекција у пбјекту


Чищћеое
пбјекта
треба
да
врще
хигијенишари/спремашице.
Хигијенишар/спремашица у првпј смјени први/а улази у пбјекат и треба да прпвјери
да ли је изврщена дезинфекција. Ппсљедоа пспба кпја излази на крају раднпг дана
је ппет хигијенишар/спремашица кпји/а има задатак да изврщи дезинфекцију свих
радних и ппдних ппврщина, квака, славина, рукпхвата на стплицама, стплпва и
сједищта стплица укпликп пмпгућавају влажнп шищћеое, преграда, укпликп
ппстпје, те свих мпкрих швпрпва и ппврщина са кпјима су клијенти и раднп пспбље
дплазили у кпнтакт.
 Ппсуђе, прибпр за јелп, и пстали прибпр кпји кпристе клијенти/ппсјетипци се
требају прати мащинским путем на температури већпј пд 80 o C. Укпликп се перу
рушнп, неппхпднп их је ппслије праоа пптппити у раствпр дезинфекципнпг
средства у складу са упутствпм.
 Ппжељнп је кприщтеое једнпкратних шаща и другпг ппсуђа.
 Избацити из упптребе ппслуживаое гпстију из ппсуда за заједнишку упптребу
(кешапа, сенфа, спсева, уља, сланика, щећера, шајева и сл.), кап и сампуслуживаое
прибпрпм из заједнишких гпндпла.
 Кпристити папирне меније за једнпкратну упптребу или меније за вищекратну
упптребу, кпји се мпрају дезинфикпвати ппсле свакпг гпста.
 Редпвна дезинфекција стплица, стплпва, ппслије свакпг клијента, преграда, укпликп
ппстпје, уређаја за унпс PIN-a и псталих ппврщина и предмета кпји дплазе у
кпнтакт са клијентима приликпм пружаоа услуга
 Сву радну пдјећу накпн заврщенпг раднпг дана је преппрушенп пднијети кући или у
устанпву кпја врщи праое и изврщити оенп праое на температури 60-90 o C.
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За санитарне швпрпве пптребнп је псигурати ушесталије правилнп шищћеое и
хигијену
Нашин шищћеоа и дезинфекције у раднпм прпсптпру мпжете детаљнп ппгледати у
упутству на сајту ЈЗУ Института за јавнп здравствп Републике Српске.

2.4. Управљаое птпадпм
 Накпн шищћеоа и дезинфекције раднпг прпстпра уклпните лишну защтитну ппрему
правилнп.
 Лишну защтитну ппрему и птпад пд шищћеоа прпстпра, кап и пдлпжене маске
кприсника услуга и заппсленика и рукавице укпликп их нпсе мпрају се ставити у
пластишнукесу за птпад и, када су пуне, шврстп их завезати. Садржај кеса се не
смије сабијати и исте се накпн везиваоа стављају у другу пластишну кесу за птпад
кпју шврстп вежемп и вище не птварамп.
2.5. Ппступаое са заппсленицима у раднпм прпстпру










Температура се мјери приликпм дпласка на ппсап бескпнтактним тпплпмјерпм,
пспбе кпје имају температура вища пд 37,2 oC враћају се кући
У слушају ппвищене температуре или других симптпма заразне бплести (кап
кащаљ, бпл у грлу, птежанп дисаое, малаксалпст, бпл у мищићима, прплив,
ппвраћаое..), билп с ппвищенпм температурпм билп без ое, савјетује се да се
телефпнпм кпнтактира дпктпр ппрпдишне медицине и да се не дплази на ппсап
Заппсленицима пбезбиједити адекватну кплишину једнпкратних маски, најмаое 2
дп 3 маске у тпку раднпг времена, будући да је неппхпднп изврщити замјену маске
накпн 2-3 сата
Рукавице нису неппхпдне, али је неппхпднп пбезбиједити тпплу впду, сапун и
алкпхпл садржавајуће средствп за редпвнп праое и дезинфекцију руку ппслије
свакпг клијента и сваке радое при кпјпј заппсленик дпдирује нпвац, радну
ппврщину, предмет, дип намјещтаја или ппреме кпји је дплазип у кпнтакт и са
другим лицима
У прпстпријама за пдмпр заппсленика треба псигурати дпвпљнп прпстпра, а
стплпве и стплице размакнути. При бправку у прпстприји за пдмпр пптребнп је
задпвпљити критериј физишке удаљенпсти пд 1,5 дп 2,0 метра те избјегавати
истпвремени пдмпр заппсленика.
Вријеме пдмпра треба пгранишити на максималнп 15 минута акп двије пспбе
истпвременп кпристе вријеме за пдмпр, међутим акп вище заппсленика бправе у
истпм затвпренпм прпстпру предвиђенпм за пдмпр преппрушује се да вријеме за
пдмпр не кпристи истпвременп.

3. Лична хигијена
Неппхпднп је спрпвпдити правилну хигијену руку, ппщтп је пна најважнија мјера кпнтрпле
инфекције.
Уз пдгпварајућу хигијену руку рукавице нису пптребне радницима кпд кпјих тп прпцес рада не
захтјева.
Руке треба прати сапунпм и впдпм у трајаоу пд најмаое 20 секунди щтп шещће. Средствп за
праое руку на бази алкпхпла кпје садржи 70% алкпхпла мпже се кпристити, али не кап замјена
за праое руку сапунпм и впдпм.
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Не кпристити сушаче за руке
Када је неппхпднп ппрати руке:





Прије, за вријеме и накпн припреме хране
Накпн кприщћеоа тпалета
Накпн дуваоа нпса, кащљаоа или кихаоа
Накпн стављаоа, дпдириваоа или уклаоаоа маски за лице
Руке треба пбавезнп прати и:






•
•
•

Прије и ппслије радне смјене и перипдишнп тпкпм смјене
Прије и накпн паузе за рад
Накпн дпдира с нпвцем или предметима кпје су дпдиривали купци/клијенти, пппут
кеса за вищекратну упптребу прпизвпда, квака, рушки, наслпна за стплице, стпла....
Прије стављаоа и скидаоа рукавица за једнпкратну упптребу приликпм припреме
хране
Избегавајте кпнтакт са тјелесним тешнпстима.
Не дирајте пши, нпс или уста.
Кпристите марамицу кад кащљете, кищете или дпдирујете лице. Накпн упптребе
марамицу баците у кесу за смеће.
Битне наппмене за упптребу дезинфицијенса за руке:








Преппрушенп је да се прије кприщтеоа дезинфицијенса, руке пперу сапунпм и тпплпм
впдпм, нарпшитп акп су видљивп запрљане (ппступак праоа траје најмаое 20
секунди).
У слушају да нема мпгућнпсти праоа руку сапунпм и впдпм, пптребнп их је
дезинфикпвати дезинфицијенспм за руке.
Средствп за дезинфекцију пптребнп је нанијети на сухе и шисте дланпве у кплишини пд
1 дп 2 mL (пбишнп један пптисак, или према упутама прпизвпђаша).
Дланпве и ппдрушје између прстију пптребнп је прптрљати дпк се не псуще, а
средствп није пптребнп испрати.
Пптребнп је впдити бригу п дпстатнпј упптреби дезинфицијенса за руке те се
пбавезнп јавити надређенпм раднику у слушају да је у дпзатпру препстала маоа
кплишина средства за дезинфекцију, какп би се псигурап нпви.

4. Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе врщиће Одјељеое за инспекцијске ппслпве Града
Истпшнп Сарајевп и Кпмунална пплиција Опщтине Спкплац, а у слушају неппщтпваое исте
предузеће пдгпварајуће мјере из пквира свпјих надлежнпсти.
5. Пва наредба ступа на снагу дана 11.05.2020. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
„Службеним нпвинама Града Истпшнп Сарајевп“ и на званишнпј weб страници Опщтине
Спкплац.
КО МА Н ДАН Т Ш Т АБА З А ВАН РЕ ДНЕ С И ТУ АЦ И ЈЕ
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