
 

 

 

 

Препоруке за спрјечавање или смањење могућности преноса вируса SARS-CoV-2 - Бaње 

 

 

Због ширења обољења COVID-19, узрокованог вирусом SARS-CoV-2, у Републици Српској је препоручено 
неколико мјера са циљем смањења ширења вируса и смањења утицаја на здравствени систем, укључујући 
привремено смањење услуга или потпуно обустављање услуга у Институту за физикалну медицину и 
рехабилитацију, здравствено туристичким центрима, бањама... У складу са тренутном епидемиолошком 
ситуацијом везаном за ширење обољења COVID-19 у Републици Српској, планирано је постепено враћање у 
уобичајен режим функционисања здравствених установа у Републици Српској.

У почетној фази повратка у уобичајен режим функционисања предлаже се да се активира максимално до 50% 
постојећих капацитета здравствене установе. 

Прије поновног пуштања у рад јавних објеката (зграда) потребно је осигурати да је водоводни систем 
безбједан за употребу након дуже неупотребе. Центар за контролу и превенцију болести (Centers for Disease 
Control and Prevention; CDC) је издао журирани „Водич за системе водоснабдијевања у јавним зградама које су 
биле затворене неко вријеме због пандемије“ и које би се требале поново вратити у функцију. Циљ водича је 
да скрене пажњу на могуће опасности од појаве Legionella у воденим системима, односно да пружи стручне 
препоруке за обезбјеђење сигурности водоводног система и уређаја након дужег искључивања. Детаљније о 
овој теми можете наћи на сајту Института: https://phi.rs.ba/index.php?view=clanak&id=932 

Опште препоруке 

Запослени који имају повишену температуру или друге симптоме заразне болести (као кашаљ, бол у грлу, 
отежано дисање, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) било са повишеном температуром 
било без ње, не могу да долазе на посао. Обавезни су да контактирају надлежног доктора 
(епидемиолог/доктор породичне медицине) те се на посао могу вратити тек након процјене да ли се ради о 
инфекцији корона-вирусом. 

Приликом уласка на посао, препоручује се да се запосленицима мјери температура бесконтактним 
топломјером, те да се особе које имају повишену температуру враћају кући. Корисницима услуга који долазе у 
објекат (нису лежећи пацијенти) такође се мјери температура при уласку. 

Прије почетка рада установе потребно је едуковати све запослене особе о свим мјерама  које се проводе и 
рационалном коришћењу личне заштитне опреме. 

 На видљивим мјестима, на улазима, а и у радним просторијама потребно је поставити сликовна и 
писана обавјештења: о хигијени руку и респираторној хигијени, смјернице о одржавању физичке 
дистанце од 2м, хигијенском понашању корисника услуга. 

 Уколико је технички изводљиво, корисници услуга и запослени се могу повременом разгласом 
упозоравати на значај одржавања физичке дистанце и хигијенске смјернице. 

 Поставити дозаторе са дезинфекционим средствима (на бази 70% алкохола или друго средство са 
декларисаним вируцидним дјеловањем према упутству произвођача)  

 Канте за отпад са PVC кесом и поклопцем на ножни потисак 

 У просторима санитарног чвора обезбиједити топлу воду, течни сапун и папирне убрусе (упутство о 
прању руку најмање 20сек). 

Хигијена простора 

 Редовно одржавање хигијене заједничких и радних просторија- чишћење и дезинфекција простора се 
проводи у складу са препорукама на сваких два сата, а по потреби и чешће. Упутство за провођење 
чишћења и дезинфекције површина и простора у објектима је доступно 
на https://phi.rs.ba/index.php?view=clanak&id=813. 
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Страна 2 од 2 

 Дезинфекција радног мјеста (сто за масажу, терапеутски сто, ручке итд.) се проводи након сваког 
пацијента. 

 Хлоринација воде у терапеутским кадама се проводи уобичајено, са повећањем учесталости чишћења 
и дезинфекције након сваког пацијента 

 Кориштење базена у терапијске и рекреативне сврхе провести у складу са „Препорукама за 
спречавање или смањење могућности преноса вируса SARS-CoV-2- Пливачки базени“ 

Вентилација: 

 Затворени простор неопходно је редовно провјетравати, омогућити природно провјетравање 
просторија са континуираним протоком ваздуха. 

 Не користити вјештачку вентилацију затвореног централизованог типа, као и климатизацију у објектима 
уколико се ради о сплит систему (систем у коме ваздух циркулише унутар просторије проласком кроз 
унутрашњу јединицу клима уређаја без размјене истог са спољним свјежим ваздухом). 

 У тоалетима са механичком вентилацијом, вентилација мора радити 24/7, под вакумом 

 Корисници WC-а требају бити упућени да испирају WС шкољке с поклопљеним поклопцем како би 
спријечили распршивање капљица приликом испирања WС шкољке. 

Spa базени и сауне 

  У додатку на претходно наведене мјере које важе и овдје, са spa базенима (ђакузи, вирпул и сл.) 
поступити на сљедећи начин: 

a) испустити воду из читавог система 

б) механички очистити резервоаре и базен, дезинфиковати, испрати и напунити чистом водом 

в) концентрацију слободног резидуалног хлора одржавати на максимално дозвољеним вриједностима, уз 
редовну контролу нивоа хлора и pH вриједности 

г) свакодневно најмање једну половину запремине воде замијенити свјежом водом 

д) поступке од а) до в) спроводити једном седмично. 

 Не препоручује се коришћење влажних сауна, док се суве сауне (нпр. финске) могу користити, уз 
поштовање физичке дистанце и осталих препоручених мјера.. 

Организација рада и поступање са пацијентима: 

Организација рада и поступање са пацијентима се проводи у складу са упутством „Препоруке за постепено 
укидање рестриктивних мјера у болницама“ које је доступно 
на https://www.phi.rs.ba/index.php?view=clanak&id=926&lang=SR-CIR 
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