
ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИМЕНУ ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА 

ЗАШТИТЕ У ПЕРИОДУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНИХ ИСПИТА НА 

ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ ОД 01. 06. ДО 12. 06. 2020. ГОДИНЕ 

А. ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ 

1. Обавезно је ношење заштитних маски за лице које прекривају нос, уста и браду, све време 

боравка у згради Факултета (ходници, кабинети наставника, библиотеке, лабораторије, 

тоалети). Студенти су у обавези да са собом понесу заштитну маску. 

• Маску носе сви, без изузетка, у свим приликама. 

• Маска се може користити само док је сува. 

• Маска која се скине, не сме се враћати на лице и поново користити. 

• Маска се не сме одлагати на клупе, лабораторијске столове и друге радне површине, 

нити стављати у џеп, ташну и слично. 

• Коришћену маску бацити у корпу предвиђену за ту врсту отпада – налази се испред 

улаза у зграду Факултета. 

2. Обавезна је редовна хигијена руку која подразумева често прање руку водом и сапуном, 

или одговарајућим средствима за суво прање руку на бази алкохола, у трајању од најмање 20 

секунди. Избегавајте да рукама додирујете лице. 

3. Уколико не користите заштитне рукавице, обавезно на улазу у Факултет дезинфикујте 

руке. Уколико користите заштитне рукавице, и оне се обавезно морају дезинфиковати при 

уласку у зграду Факултета. 

• Заштитне рукавице се стављају након прања, на чисте и суве руке. 

• Заштитне рукавице за једнократну употребу након коришћења треба бацити у корпу 

намењену за ту врсту отпада. 

• Пре скидања рукавица с руку, обавезно их опрати сапуном или дезинфиковати 

средством за суво прање руку на бази алкохола. 

• Руке пре и после сваке употребе рукавица треба темељно опрати топлом водом и 

сапуном и дезинфиковати. 

4. Избегавајте поздрављање руковањем, грљењем и љубљењем, а са саговорницима 

одржавајте раздаљину од најмање 2 м. 

5. Уколико осећате било какве симптоме (повишена температура, кашаљ, отежано дисање - 

кратак дах, умор, слабост и болови у мишићима) који указују на потенцијалну инфекцију, 

немојте долазити на Факултет. Путем мејла обавестите одговорног наставника или асистента 

о одсуству и обавезно се јавите лекару. 

Уколико током активности у згради факултета по први пут осетите било какве симптоме 

(повишена температура, кашаљ, отежано дисање - кратак дах, умор, слабост и болови у 

мишићима) који указују на потенцијалну инфекцију, одмах се јавите наставном особљу. 

6. Уколико сте били у контакту са особом оболелом или инфицираном вирусом COVID-19, 

немојте долазити на Факултет, путем мејла обавестите одговорног наставника или асистента 

о одсуству и обавезно контактирајте надлежне установе  



(https://www.zdravlje.gov.rs/vest/346442/ministarstvo-zdravlja-uvelo-dodatne-telefone-

epidemioloskih-sluzbi-za-informacije-o-covid-19.php).  

7. Препоручене мере заштите и социјалне дистанце морају се поштовати. Студенти који се не 

придржавају препоручених мера заштите, биће удаљен са писане провере знања. 

 

Б. УЛАЗАК У ЗГРАДУ ФАКУТЕТА 

У зграду се улази 15 до 20 минутa пре почетка заказаног усменог испита због потенцијалних 

гужви на улазу. Студенти у зграду улазе искључиво преко десног дела главног улаза поред 

портирнице. При уласку и проласку кроз зграду обавезна је дезинфекција обуће проласком 

преко одговарајуће дезо-баријере.  

• Приликом уласка у зграду преко главног улаза: 

а) пратити ознаке за „улаз“ и „излаз“;  

б) водите рачуна да растојање између особа буде најмање 2 м. 

• По уласку у зграду упутити се право према кабинету 

наставника/библиотеци/лабораторији у којој се одржава усмени испит. 

• Најстрожије је забрањено окупљање студената у простору Факултета на међусобном 

растојању мањем од 2 м. 

 

В. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У КАБИНЕТУ НАСТАВНИКА/БИБЛИОТЕЦИ/ЛАБОРАТОРИЈИ 

• Број студената у кабинету наставника/библиотеци/лабораторији je усклађен тако да 

минимално растојање између свих присутних буде 2 м. 

• Студент код себе може имати само индекс  и оловку.  

• Искључени мобилни телефони, „паметни“ сатови и остали електронски уређаји, као и 

ташне се остављају на за то предвиђеном месту.  

• Препоручује се студентима да понесу флаширану воду за пиће.  

• По завршетку усменог испита, студенти су обавезни да у што краћем времену напусте 

зграду. 

 

 

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе 

 

Београд, 26. 05. 2020. 

 


