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Дом здравља "Др.Миленко Муратовић" Берковићи

  

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНО ПОСТУПАЊЕ У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНОМ
ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ СА  ВИРУСОМ
КОРОНА (Covid-19)

      

  

  

Свим јавним предузећима и установама,образовним и другим институцијама, 
угоститељским објектима, продајним објектима, самосталним занатским и трговачким
радњама,  НВО и удружењима грађана, и свим просторима у којима се окупљају дјеца
или одрасли по било ком основу и у свим затвореним просторима, важно је поштовати
опште мјере спречавања преноса инфекција које укључују:

  

  

ОПШТЕ МЈЕРЕ
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    -  Прање руку топлом водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди, те сушење
руку једнократним убрусима;   
    -  У ситуацијама кад није могуће прање руку, одржавати хигијену руку средством за
дезинфекцију који садржи 70 одсто алкохола.   
    -  Адекватну вентилацију (често провјетравање или правилно одржаван систем
вентилације);   
    -  Уколико је могуће, обезбиједити удаљеност од најмање 1 метра између запослених;
 
    -  Избјегавати блиски контакт са свим особама које показују симптоме респираторне
болести;   
    -  Приликом кашљања и кијања, уста и нос покривати марамицом, која се након
употребе одлаже у канту за отпатке;   
    -  У случају појаве повишене температуре, кашља, кијања или других симптома
болести не долазити на посао, већ се јавити свом породичном љекару (телефоном).
 

  

  

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РАДНОГ ПРОСТОРА

  

    
    -  Отворите прозоре или укључите вентилацију  
    -  Током чишћења обавезно користите рукавице;  
    -  Избјегавајте додиривање лица и очију приликом чишћења;  
    -  Са подова покупите крупније отпатке, а потом под очистите топлом водом и
детерџентом;   
    -  Послије чишћења подова, извршити дезинфекцију хлорним препаратом (Доместос и
сл, према упутству произвођача);   
    -  Очистите тоалете, укључујући WC шкољку и све доступне површине у тоалету,
детерџентом, а након тога дезинфикујте хлорним препаратом;   
    -  Радне површине и све често додириване површине (кваке, прекидачи, тастатуре и
мишеве, рукохвати итд.) дезинфиковати средством за дезинфекцију које садржи 70
одсто алкохол.   
    -  Не користити паковања са распршивачем за наношење средства за дезинфекцију,
јер може доћи до разношења узрочника болести;   
    -  Након чишћења крпе опрати на 90 степени или опрати у топлој води и дерџенту, а
потом дезинфиковати потапањем у средство за дезинфекцију, најмање 30 минута
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(варикина).   
    -  Сав отпад настао током чишћења што прије одложити у канту за отпатке.  
    -  Након обављеног поступка, скинути рукавице, одложите их у пластичну врећицу, а
затим опрати руке топлом водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди.   

  

  

КОМУНИКАЦИЈА СА ЗАПОСЛЕНИМА

  

    
    -  Редовно информисање запослених о актуелној епидемиолошкој ситуацији;  
    -  Подсјећање на поштовање свих препоручених мјера заштите здравља запослених.  
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