
СПРЕЧИМО ШИРЕЊЕ ВИРУСА 
Када неко ко има ЦОРОНА ВИРУС кија, кашље или издише, ослобађа капљице заражене течности. Већина ових 
капљица пада на оближње површине и предмете - попут столова или телефона. Људи могу добити ЦОРОНА 
ВИРУС додиривањем загађених површина или предмета - а затим додиривањем очију, носа или уста. Ако стоје 
на удаљености од једног метра од особе са ЦОРОНА ВИРУСОМ, могу је добити удисањем капљица које оболели 
искија или искашље. Већина особа заражених ЦОРОНА ВИРУСОМ има благе симптоме и опоравља се, али код 
старијих особа и особа са здравственим проблемима може довести до тешких последица, па и до смрти. Да 
бисмо спречили ширење вируса, потребно је да се придржавамо хигијене као и да поштујемо све мере и 
препоруке које доноси Влада Републике Србије. 

Приликом контакта са другим особама, држите се 
на одстојању од најмање 1,5м (пожељно 2).  
Немојте се руковати, грлити или љубити. 

Ако кијате или кашљете, обавезно покрите нос и 
уста чистом папирном марамицом. Употребљене 
марамице што пре баците у канту за отпатке. 

 

  

   

 
 
 
 
 

Очистите и дезинфикујте често додириване 
предмете и површине (кваке, кључеве, мобилне 
телефоне). 

 
 
 
 

 
Ако сте били у контакту са другим особама или 
предметима које оне додирују, не додирујте 
лице, очи, нос или уста. 

 
 
 
Останите код куће ако можете. Избегавајте контакт 
са другим особама, поготово у већим групама. 

 

 
Често перите руке (трљајте најмање 20 
секунди), а обавезно после контакта са 
другим особама или предметима. 
Притом оперите и славину, јер сте је 
пре прања додиривали прљавим 
рукама. 

 

 

Симптоми Цорона вируса ЦОВИД-19 су: кијавица, кашаљ, цурење из носа, повишена температура и отежано дисање. 
Министарство здравља Републике Србије саветује све оне који имају одређене симптоме респираторних инфекција да не иду у дом з дравља или 
болницу, већ да се одмах обрате дежурном епидемиологу на број 064/8945-235 (специјални број Министарства здравља РС - важи за целу Србију), или 
на неки од бројева локалних центара чији списак се налази на интернет адреси - специјалном сајту Министарства здравља РС, заједно са осталим 
информацијама везаним за ову болест. 

064/8945-235 https://covid19.rs/ 


