
 

 

 

Препоруке за студентске домове/центре 

У сврху релаксације мјера које су на снази, како би се спријечило или смањило преношење вируса 
SARS-CoV-2, неопходна је примјена доље наведених мјера како би студенти имали обезбијеђен 
смјештај у студентским домовима и вратили се својим обавезама на факултетима. 
 
За почетак, у циљу редукције броја студената који су корисници домова, препоручује се, кориштење 
домова за студенте који су из удаљених дијелова Републике Српске и немају друго рјешење за 
боравак и становање. 
 
Прије почетка рада студентских домова у свим објектима (павиљонима) неопходно је извршити 
генерално чишћење и  дезинфекцију комплетног  простора, површина, кревета, намјештаја и дугих 
предмета и прибора као и околног простора. 

Приликом пријема у студентски дом, студенти требају приложити налаз надлежног 
епидемиолога/доктора медицине да студент може боравити у студентском дому а на основу података 
из епидемиолошког анкетног упитника. 
 
Након доласка у дом, односно током боравка, студенти требају свакодневно контролисати своје 
здравствено стање и у случају да добију повишену температуру или друге симптоме заразне болести 
(као кашаљ, бол у грлу, отежано дисање, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), без 
обзира на тежину и трајање симптома, требају одмах телефоном контактирати надлежног доктора 
породичне медицине за даља упутства и кораке. 
 
Улазни простор и контрола уласка у објекат 

 
 На улазу у објекат неопходно је поставити јасне и видљиве поруке (постере) о обавези 

дезинфиковања руку, ношењу маски и начину поступања у објекту и поштовању растојања 
физичке дистанце. 
 

 На улазу у павиљоне обезбиједити дозаторе са средством за дезинфекцију руку на бази 70% 
алкохола. 

 
 Максимално редуковати улаз посјетилаца, односно ригорозно контролисати улазак у објекат у 

складу са кућним редом дома (портир), осим за службене посјете.  
 
 Свим запосленим приликом доласка на посао и посјетиоцима (са дозволом) мјерити температуру 

безконтактним топломјером, а лица са повишеном температуром се враћају кући. 
 
 Свим запосленим који имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, 

респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, 
пролив, повраћање...), или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они 
који су били у контакту са особама са поврђеном COVID-19 или су због путовања у иностранство 
у здравственом надзору, забрањен је долазак на посао.  

 

 



Страна 2 од 3 

Унутрашњи простори – смјештај и боравак студената 

 Препоручује се, ако је могуће, да максималан број студената у једној соби буде два, с тим да 
дистанца између кревета треба бити 2 метра. 
 

 Није дозвољен улазак других студената у собе као и задржавање на ходницима и другим 
просторима. 
 

 Студентске собе редовно чистити и свакодневно дезинфиковати од стране корисника 
простора/студената и више пута у току дана провјетравати. 

 
 Препоручује се да што мањи број студената у исто вријеме борави у читаоници, и да боравак буде 

што је могуће краћи. Удаљеност између столица мора бити најмање 2 метра у свим правцима, са 
истакнутим јасним обавјештењем о одржавању физичке удаљености.  

 
 На улазу или предулазу у заједнички простор (читаоница) поставити дозатор са средством за 

дезинфекцију руку на бази 70% алкохола и јасно истакнуто обавјештење о обавези дезинфекције 
руку.  

 
 У току дана за чиотаоницу одредити паузу од 1 сат времена (половина радног времена) и у том 

периоду очистити и дензификовати простор и површине средством на бази хлора у складу са 
упутством. Осим за вријеме паузе, читаонице и заједничке просторе више пута у току дана 
провјетравати, омогућити континуирани проток ваздуха. Не користити вјештачку вентилацију. 

 
 Површине које се често додирују рукама пребрисати дезинфекционим средством на бази 70% 

алкохола (радне столове, тастатуре компјутера, компјутерски миш, телефон). 
 
 Рад запослених организовати уз поштовање свих препоручених мјера за одржавање радног 

процеса у затвореном простору: држање дистанце, разређење броја запослених по 
канцеларијама. 

 

Мјере личне и респираторне хигијене  

 Обезбједити услове за правилну хигијену руку, пошто је она најважнија мјера контроле инфекције 
(топла вода, сапун, папирни убруси у тоалетима) уз постављање сликовног упутства. Руке у 
трајању од најмање 20 секунди што чешће. 
 

 Након прања руку препоручује се дезинфекција руку на бази алкохола (70%). Средство за 
дезинфекцију потребно је нанијети на сухе и чисте дланове у количини од 1 до 2 мл. 

 
 Препоручује се ношење маски и то тако да маска покрива нос, уста и браду. Маска се, након што 

се постави на лице, не додирује рукама. Чим се овлажи или запрља, маску је потребно замијенити. 
Маска се скида хватањем за везице (не додирује се предња страна), одлаже се у корпу за отпад 
са поклопцем. 

 
 Приликом кихања и кашљања обавезно користити папирне марамице/убрусе или савијени лакат, 

а након кориштења марамице одложити у канте са поклопцем 
 

 



Страна 3 од 3 

Чишћење и дезинфекција простора и површина 

 Чишћење објекта осим студентских соба врше помоћне раднице, уз кориштење личне заштитне 
опреме (ношење маски је обавезно, затворена обућа, рукавице, мантил).  
 

 Препоручује се више пута у току дана да спремачица након чишћења, проводи  дезинфекцију свих 
простора и подних површина, квака, славина, рукохвата на столицама, столова и сједишта 
столица уколико омогућавају влажно чишћење, преграда, уколико постоје, те свих мокрих чворова 
и површина са којима су  корисници и радно запослено особље долазили у контакт. 
 

 За санитарне чворове потребно је осигурати учесталије правилно чишћење и хигијену. 
 
 Начин чишћења и дезинфекције у радном и боравишном простору можете детаљно погледати у 

упутству које на налази на сајту Института за јавно здравство Републике Српске: Упутство за 
провођење чишћења и дезинфекције у просторима и објектима. 

 

Исхрана студената и рад ресторана 

С обзиром да је у оквиру студентских домова исхрана студената организована кроз рад ресторана, 
препоруке за начин рада можете преузети на сајту Института за јавно здравство Републике Српске, 
документ: Препоруке за рад угоститељских објеката (ресторана, кафића) током ублажавања 
мјера епидемије коронавируса.   
 
 
Напомена: Препоруке су подложне измјенама у зависности од промјене епидемиолошке ситуације. 
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