
 
 

Препоруке за рад скијалишта у контексту COVID – 19 
 
Препоруке се доносе за зимску сезону 2020/2021 како би се смањила могућност 
настанка услова за ширење вируса који узрокује COVID-19.  
 
Опште препоруке 
 
 Послодавци требају поштовати добре хигијенске праксе и већ утврђене стандарде 
који се примјењују на њихово подручје рада (хигијена руку и респираторна хигијена, 
досљедно ношење заштитне маске и одржавање удаљености од најмање 2 метра те 
избјегавање непотребног блиског контакта с људима ). 
 Плакате или знакове са упутствима о мјерама против ширења вируса SARS-CoV-2 
потребно је поставити на мјестима за продају ски-карата, полазним и излазним тачкама 
инсталација вертикалног транспорта, улазима у ресторане и другим мјестима гдје се 
очекује већи број људи. Наведени плакати или знакови са овим упутствима треба да буду 
доступни на више језика. 
 Унутар објеката скијалишта није дозвољено организовање било каквог догађаја који 
би окупљао више особа. 
 
Лична заштитна опрема 
 
 Употреба маски је обавезна у затвореном и на отвореном простору. У затвореном 
простору маске се скидају само у ситуацији док се конзумира храна и пиће.  
 На отвореном, у оквиру скијалишта, као и током превоза вертикалним транспортом 
(жичари, лифтови и гондоле) умјесто заштитних маски, могу се користити бандане које 
покривају нос и уста. 
 
Рад хотела, угоститељских објеката и других туристичких објеката 
 
 Приликом доласка у хотел, поред уобичајених података потребно је да се од гостију 
узме и број телефона у случају потребе за епидемиолошким истраживањем и праћењем 
контаката. 
 Све госте је приликом доласка у хотел неопходно информисати о свим хигијенско – 
епидемиолошким мјерама и правилима понашања која се примјењују на скијалишту. 
 
Запослени 
 
 Температура се мјери приликом доласка на посао бесконтактним топломјером, 
особе које имају повишену температуру враћају се кући. 
 У случају повишене температуре или других симптома заразне болести (као кашаљ, 
бол у грлу, отежано дисање, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање...), било 
с повишеном температуром или без ње, савјетује се да се телефоном контактира љекар 
породичне медицине и да се не долази на посао. 



 
 Неопходно је да се води евиденција о здравственом стању запослених на лицу 
мјеста за сваки радни дан. 
 
Организација простора 
 
 На улазу у објекат неопходно је поставити јасне и видљиве поруке у вези са 
обавезом ношења личне заштитне опреме (маски), поштовања препоручене физичке 
дистанце и начином поступања у објекту. 
 На улазу, на  пултовима за плаћање услуга, у радном простору, у предулазу или на 
излазу из тоалета нужно је на располагање ставити дозаторе са дезинфекционим 
средством (на бази алкохола у концентрацији не мањој од 70%) и упутство за правилну 
дезинфекцију руку. 
 Сједећа мјеста у простору угоститељског објекта и ресторана у хотелу распоредити 
тако да је омогућена физичка удаљеност од 2 m између особа које сједе за различитим 
столовима. 
 За једним столом дозвољено је да сједе највише четири особе (размак између особа 
које сједе за једним столом не мањи од 1м). 
 За сваки сто (за којем максимално могу сједити четири особе) се мора обезбиједити 
најмање 10 m2  простора. 
 У угоститељским објектима и хотелима, у дијелу гдје се обавља угоститељска 
дјелатност примјењују се Упутство за организацију рада угоститељских објеката које се 
налазе на сљедећем линку: 
https://www.phi.rs.ba/pdf/sadrzaj/Uputstvo%20za%20rad%20ugostiteljskih%20objekata%2
0(restorani,%20kafi%C4%87i,%20ro%C5%A1tiljice...).pdf  
 
Вентилација 
 
 Одржавати системе гријања, вентилације и климатизације у складу са упутством 
произвођача, посебно у вези са чишћењем и промјеном филтера.  
 Подешавања уштеде енергије, као што су вентилација под притиском коју 
контролише тајмер или CО2 детектор, треба избјегавати.  
 Директни проток ваздуха треба да се скрене са група појединаца да се избјегне 
пренос патогена од заражених субјеката.  
 Истражити опције како би се избјегло коришћење рециркулације ваздуха колико год 
је могуће. По потреби тражити савјет од произвођача. 
  Повећати број измјена ваздуха на сат у просторији што је више могуће. Ово се може 
постићи природном (отварање прозора и врата) или механичком вентилацијом 
(вентилатори), у зависности од окружења. Избјегавати јака струјања ваздуха, поготово 
ако у просторији борави више људи.  
Опширније погледати Основе препоруке за кориштење клима уређаја у контексту 
превенције и контроле ширења COVID-19 на сљедећем линку: 
https://www.phi.rs.ba/index.php?view=clanak&id=1108 
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Чишћење и дезинфекција у објекту 
 
 За начин чишћења и дезинфекције у радном простору потребно је детаљно 
погледати Упутство за провођење чишћења и дезинфекције површина и простора у 
објектима можете прочитати  на сљедећем линку: 
https://www.phi.rs.ba/pdf/sadrzaj/Uputstvo%20za%20ciscenje%20objekata.pdf    
 
Депои за одлагање скијашке опреме  
 
 Обезбиједити да се просторије за одлагање опреме редовно чисте, дезинфикују и 
провјетравају.  
 Ограничити број особа које истовремено бораве у овим просторијама да би се 
смањиле гужве те омогућило да особе могу одржавати физичку дистанцу.  
 
Гондоле, лифтови, жичаре 
 
 Редове за чекање, на полазним тачкама вертикалног транспорта (гондоле, лифтови, 
жичаре), је неопходно организовати на начин да се избјегне груписање и да се одржава 
физичка дистанца између особа или група (које су из истог домаћинства или су одсјели 
заједно) од 2m. 
 У гондолу може да уђе онолики број особа који омогућава примјену физичке 
дистанце од 2 m између особа. 
 У гондолу може да уђе и више од овог броја, уколико се ради о особама које су из 
истог домаћинства или су одсјели заједно. 
 Током превоза вертикалним транспортом (жичари, лифтови и гондоле) обавезна је 
правилна употреба заштитних маски или бандана које покривају нос и уста. 
 Запослени у скијалиштима, распоређени на ове послове, потребно је да воде рачуна 
да сви скијаши правилно носе маске или бандане, да одржавају физичку дистанцу од 2 
m те да у гондоле улазе на начин како је наведено.  
 Током превоза у гондоли, препоручује се да се прозори држе, што је могуће више, 
отвореним. 
 Све кабине гондоле се у току сваког дана требају дезинфиковати више пута. 
 
Мјеста за продају ски-карата 
 
 Обезбиједити да се ски-карте купују и путем интернета како би се смањиле гужве на 
мјестима за продају. 
 Редове за чекање је неопходно организовати на начин да се избјегне груписање и 
да се одржава физичка дистанца између особа од 2m. Уколико је могуће, поставити 
маркере (знакове) за потребну физичку дистанцу те информативне плакате о 
неопходности њене примјене.  
 
 
 

https://www.phi.rs.ba/pdf/sadrzaj/Uputstvo%20za%20ciscenje%20objekata.pdf


 
 
Изнајмљивање опреме 
 
 Препоручује се да се особе које изнајмљују скијашку опрему унапријед наруче за 
долазак како би се избјегле гужве. 
 Користити што је год могуће више отворени простор (за пробање). 
 Опрема за изнајмљивање, се у периоду између кориштења, редовно чисти и 
дезинфикује. 
 
Ски-школе 
 
 Ограничити број полазника у групама, у одраслим групама максималан број 
полазника је 10, а у дјечијим групама шест. 
 
Поступање са особом са сумњом на COVID – 19 
 
 Уколико се код посјетиоца скијалишта појави повишена температура или симптоми 
било које заразне болести (као што су кашаљ, бол у грлу, отежано дисање, малаксалост, 
бол у мишићима, губитак чула и мириса, пролив, повраћање..) потребно је да та особа 
остане у свом смјештају и контактира рецепцију хотела. Хотел затим контактира 
најближи дом здравља који ће обавити епидемиолошко истраживање и предузети 
неопходне мјере.  

 О овом поступку се посјетилац обавјештава приликом пријема у хотел. 
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