
 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за организацију обука из прве помоћи током ублажавања мјера епидемије 

коронавируса (COVID-19) 

 

Ове се препоруке односе на провођење мјера приликом пружања услуга едукације полазника обуке 

из прве помоћи за будуће возаче. 

Препоруке укључују поштовање мјера: 

1. Личне хигијене-хигијене руку. 

2. Хигијене радног простора (објекта/учионица у којима се обавља обука из прве помоћи). 

3. Физичке дистанце. 

4. Респираторне хигијене и личне заштитне опреме. 

 

1. Лична хигијена-хигијена руку инструктора и полазника 

 

Редовно одржавајте хигијену руку. Кад год је могуће, перите руке сапуном и водом у трајању 

од 20 секунди. Ако то није могуће, користите дезинфекциона средства која садрже 70% 

алкохола.  

 

Битне напомене: 

 Препоручено је да се прије кориштења дезинфицијенса, руке оперу сапуном и 

топлом водом, нарочито ако су видљиво запрљане (поступак прања траје најмање 

20 секунди).  

 У случају да нема могућности прања руку сапуном и водом, потребно их је 

дезинфиковати дезинфицијенсом за руке.  

 Средство за дезинфекцију потребно је нанијети на сухе и чисте дланове у количини 

од 1 до 2 mL (обично један потисак, или према упутама произвођача). 

 Дланове и подручје између прстију потребно је протрљати док се не осуше, а 

средство није потребно испрати.  

 Потребно је водити бригу о достатној употреби дезинфицијенса за руке те се 

обавезно јавити надређеном раднику у случају да је у дозатору преостала мања 

количина средства за дезинфекцију, како би се осигурао нови. 

 

2. Хигијена радног простора (објекта/учиноца у којима се обавља обука из прве 

помоћи) 

 

Неопходно је да водите евиденцију о поштовању препорука и о здравственом стању 
запослених на лицу мјеста за сваки радни дан. 
 
Требате поштовати добре хигијенске праксе и већ утврђене стандарде који се примјењују на 

Ваше подручје рада (хигијена руку и респираторна хигијена, досљедно ношење заштитне 

маске и одржавање удаљености од најмање 1,5 - 2 метра те избјегавање непотребног 

блиског контакта с људима). 



 

 

На улазу у објекат неопходно је поставити јасне и видљиве поруке у вези са захтјевима 
здравственог стања клијената прије уласка у објекат, личном заштитном опремом и начином 
поступања у објекту и поштовању растојања физичке дистанце.  
 
За све запосленике и посјетиоце неопходно је поставити информације о начину провођења 
личне хигијене и осигурати приступ топлој води, течном сапуну и осигурати доступност 
дозатора за дезинфекцију руку, на више мјеста у простору.  
 
У просторијама за одмор запосленика треба осигурати довољно простора, а столове и 
столице размакнути. При боравку је потребно задовољити критеријум физичке удаљености 
од 1,5 до 2,0 метра те избјегавати истовремени одмор превеликог броја запосленика. 
 
Вријеме одмора треба ограничити на максимално 15 минута ако двије особе истовремено 
користе вријеме за одмор, међутим ако више запосленика бораве у истом затвореном 
простору предвиђеном за одмор препоручује се да вријеме за одмор не користе 
истовремено.  
 

Одржавајте простор објекта/учионица у којима ће се обављати обука из прве помоћи 

на сљедећи начин: 

 

 У предулазу, простору за боравак клијената, на сваком столу, у предпростору у 
тоалету, пултовима за плаћање услуга те у радном простору нужно је на 
располагање ставити дозаторе са дезинфекционим средством (на бази алкохола у 
концентрацији не мањој од 70 %).  

 Сједећа мјеста у простору објекта распоредити тако да је омогућена физичка 
удаљеност од 1,5 m до 2,0 m између двије особе. 

 Неопходно је обезбиједити адекватну природну вентилацију. 

 Уколико користите вјештачку вентилацију, онда то не смије бити вјештачки начин 

вентилације који врши рециркулацију ваздуха, већ тип вентилације који удувава чист 

ваздух. 

 На улазу, у објекту, и на излазу из објекта поставите дезинфекционо средство за 

руке, а на улазу у објекат и дезинфекциону баријеру за ноге. 

 Послије сваког теоретског часа неопходно је обезбиједити размак између два 

теоретска часа од 30 минута како би се извршила дезинфекција свих радних 

површина, квака, столица, подних површина и извршило провјетравање просторије 

Начин чишћења и дезинфекције у радном просотору можете детаљно погледати у упутству 
на сајту ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске:  

Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima   

 

3. Физичка дистанца  

 

 Избјегавајте блиске контакте са клијентима.  

 Обезбиједите размак у простору за теоретску наставу од  1,5 до 2 метра између 
полазника. 

 Видљиво обиљежите мјесто на које сваки полазник треба да сједне. 

https://www.phi.rs.ba/index.php?view=clanak&id=813
https://www.phi.rs.ba/index.php?view=clanak&id=813


 

 Приликом уласка у простор за теоретску наставу обезбиједите размак између 
полазника у реду за чекање од 1,5 до 2 метра. 

 Обиљежите простор у мокром чвору и  ходнику за чекање, како би корисници Ваших 
услуга и полазници јасно видјели распоред боравка у затвореном простору. 

 
 

4. Лична заштита и примјена личне заштитне опреме 

 

 

 Прије доласка на посао препоручује се да сви запосленици измјере температуру код 
куће те да не долазе на посао ако им је виша од 37,2 oC или ако имају симптоме 
заразне болести (као кашаљ, бол у грлу, отежано дисање, малаксалост, бол у 
мишићима, пролив, повраћање).  

 Код повишене температуре те свих симптома заразне болести, било с повишеном 
температуром било без ње, савјетује се да се телефоном контактира доктор 
породичне медицине 

 Запосленицима треба обезбиједити адекватну количину једнократних маски, 
најмање 2 до 3 маске у току радног времена, будући да је неопходно извршити 
замјену маске након 2-3 сата 

 Неопходно је обезбиједити топлу воду, течни сапун и алкохол садржавајуће 
средство за редовно прање и дезинфекцију руку послије сваке радње при којој 
запосленик додирује радну површину, предмет, дио намјештаја у затвореном 
простору објекта. 

 Избјегавајте додиривање лица, подручје око очију, носа и уста. 

 Примјењујте мјере респираторне хигијене. Одржавајте хигијену носа – прекрити уста 
унутрашњом страном лакта или папирнатом марамицом приликом кашљања или 
кихања и затим бацити марамицу у канту за отпад те опрати или дезинфиковати руке 
ако вода и сапун нису у том тренутку доступни. 

 Током одржавања теоретске и практичне наставе Ви и Ваши полазници морате 
имати заштитне маске. Рукавице су обавезне у затвореном простору.  

 

Начин ношења личне заштитне опреме детаљно погледати у упутству на сајту ЈЗУ 

Института за јавно здравство Републике Српске: 

Kаdа i kаkо kоristiti mаsku zа licе 

 

Напомена: Препоруке су подложне измjенама у зависности од промjене епидемиолошке ситуације. 
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