Број: 01-65/11
Датум: 25.03.2022.
У складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл.
гласник РС“, бр.10/2022) и Наредбом о престанку важења Наредбе о забрани окупљања у Републици
Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Сл. гласник РС“, бр. 33/2022), а на
основу члана 52 Статута Универзитета у Новом Саду (бр. 01-141/1 од 28.01.2022. године), ректор
Универзитета у Новом Саду доноси дана 25.3.2022. године
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА ПРИЛИКОМ УЛАСКА И
БОРАВКА У ПРОСТОРИЈАМА РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
У циљу заштите здравља запослених у Ректорату Универзитета у Новом Саду и странака
приликом уласка и боравка у просторијама Ректората Универзитета у Новом Саду и спречавања и
сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, уводе се следеће:
I Препоруке и обавезе запослених:
Приликом уласка у Централну зграду Универзитета и у пословне просторије у другим зградама
које користи Ректорат Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: објекат), свим запосленима је
омогућено да:
- прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће)
- изврше дезинфекцију руку (дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола)
Запосленима који улазе у објекат препоручује се да носе личну заштитну опрему и то: маску
тако да прекрива уста и нос.
Запосленима се препоручује да у објекту редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прање
руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекција руку средством на бази
70% алкохола, редовно проветравање радног простора природним путем, дезинфекција радних
површина (тастатура рачунара и миша уз рачунар, радни сто, ручке ормарића, личне ствари и др).
Наставља се рад са странкама путем писане или електронске поште, телефонским путем, као и
по потреби уз лично присуство странке.
Запослени су дужни да се у случају повишене температуре или здравствених проблема са
сумњом на респираторне инфекције, јаве свом изабраном лекару и ректору, који је дужан да у случају
сумње на оболевање од COVID-19 о томе одмах обавести епидемиолога надлежног института за јавно
здравље ради даљег поступања.
II Препруке странкама
Приликом уласка у објекат, свим другим лицима која нису запослени (у даљем тексту: странка)
је омогућено да:
- прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће)
- изврше дезинфекцију руку (дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола)

Странкама које улазе у објекат препоручује се да носе личну заштитну опрему и то: маску тако
да прекрива уста и нос.
III Правила рада Службе за опште послове и лица ангажованих на пословима обезбеђења
објекта
Запослени и лица ангажована на пословима одржавања хигијене у објекту дужни су да:
- редовно допуњавају у дезо баријерама дезинфекциону течност за обућу, које се налазе на
улазима у објекте;
- врше редовно проветравање ходничних просторија природним путем;
- врше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају радног дана, посебно водећи
рачуна о квакама, ручкама и тоалетима;
- у првој смени чисте све заједничке површине, бришу гелендере и кваке у свим заједничким
просторијама;
- убацују тоалет папир, убрусе и средства за личну хигијену у све тоалете;
- најмање двапут током прве смене изврше чишћење и дезинфиковање тоалета и лифта;
- у просторијама одмах након завршеног радног састанка обришу алкохолом радне површине,
столове, столице и све предмете који се могу контаминирати након састанака; након брисања радних
површина, рукохвата столица, столова и осталих предмета, дужни су да орибају под средством
адекватним за сузбијање микроорганизама;
- редовно празне обележена места за хигијенско одлагање отпада (употребљених маски и др.).
Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за
управљање уз прописане мере заштите;
- запослени и лица ангажована на пословима одржавања хигијене у другој смени дужни су да
поред прописаних мера за прву смену третирају све површине у складу са уговором и обавезама
проистеклим из уговора о ангажовању, уз поштовање обавеза и норми из делатности којом се баве.
IV Примена мера предвиђена Правилима
Правила ступају на снагу наредног дана од дана доношења.
Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила понашања запослених и
странака приликом уласка и боравка у просторијама Ректората Универзитета у Новом Саду (број 0165/30 од 15.5.2020. године).
Читаоница у приземљу биће отворена за јавност почев од маја месеца 2022. године.
Рад са странкама у вези са поступцима признавања страних високошколских исправа вршиће се
у приземљу Централне зграде Универзитета.
Правила ће се истаћи на сајту Универзитета, огласној табли Универзитета и на улазу у објекте.
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