
Од понедељка, 24. 1. 2022.  

НОШЕЊЕ МАСКЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ, УЧЕНИКЕ И 

ТРЕЋА ЛИЦА ОД МОМЕНТА УЛАСКА У ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ ДО 

НАПУШТАЊА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА! 

*препорука је ношење заштитне маске типа N95* 

- ученици млађих разреда иду у школу сваки дан - непосредна настава. 

- ученици старијих разреда иду у школу сваки други дан - комбиновани модел наставе. 

- у случају појаве инфекције вирусом  SARS - Co V - 2 код ученика, родитељ је у 

обавези да о томе обавести школу ( одељењског старешину ). 

- у одељењима ( групама ) са 16 или мање ученика, након појаве 3 оболела ученика, 

одељење прелази на on-line модел у трајању од 5 календарских дана. 

- у одељењнима ( групама ) са 17 и више ученика, након појаве 2 оболела ученика, 

одељење прелази на комбиновани модел ( дели се у групе ). Затим се примењује 

поступак као са одељењима са 16 и мање ученика. Ако се у новој групи појаве 3 нова 

случаја обољевања, само та група прелази на on-line наредних 5 календраских дана. 

- препорука родитељима је да децу са симптомима респираторне инфекције не упућују 

у школу док не прође период изолације или карантина у случају контакта са оболелим. 

- ученици само уз потврду педијатра могу да буду ослобођени ношења маске, у том 

случају сви који су са њим у контакту морају све време да носе заштитну маску. 

 

Критеријуми за завршетак изолације оболелих од COVID - 19 

- симптоматски и асимптоматски пацијенти - изолација траје 7 ( седам ) дана. Нулти 

дан је датум позитивног PCR или антигенског теста. Изолација  се прекида након 7 

дана уколико особа нема температуру најмање 24 часа ( без употребе антипиретика ) и 

уколико има побољшање респираторних и других симптома COVID - 19 инфекције. 

Рутинско тестирање није потребно ради доношења одлуке о прекиду изолације ( осим 

код имунокомпромитованих особа и одређених категорија становништва ). 

Особе са температуром или другим симптомима ( након изолације ) настављају кућно 

лечење уз консултацију са лекаром. О трајању болничког лечења и трајању опоравка 

одлучује ординирајући лекар. 

- имунокомпромитовани пацијенти - изолација траје 14 дана. Нулти дан је датум 

позитивног PCR или антигенског теста. Изолација  се прекида након 14 дана уколико 

особа нема температуру најмање 24 часа ( без употребе антипиретика ) и уколико има 

побољшање респираторних и других симптома COVID - 19 инфекције. 



Рутинско тестирање није потребно ради доношења одлуке о прекиду изолације. 

Особа може прекинути изолацију и након 7 дана ( ако је клиничка слика добра ) уз  

негативан PCR тест. Ако је тест позитиван изолација се наставља до 14. дана и прекида 

се без тестирања. 

Особе са температуром или другим симптомима, ( након истекле изолације ) 

настављају кућно лечење уз консултацију са лекаром. О трајању болничког лечења и 

трајању опоравка одлучује ординирајући лекар. 

 

Поступак с блиским контактима особе оболеле од COVID -19 

⚫ мера карантина у кућним условима за све идентификоване блиске контакте 

COVID - 19 случајева спроводи се у трајању од 5 календарских дана од момента 

последњег контакта ( нулти дан ). 

- након 5 дана, уколико није дошло до појаве симптома, карантин се прекида. 

Тестирање није потребно. 

- По истеку трајања карантина, наредних 5 дана ( укуно 10 дана ), особа је у обавези да 

се строго придржава прописаних мера личне заштите ( ношење заштитне маске у 

затвореном простору, као и на отвореном уколико се не може одржавати растојање од 

најмање 2m, прање и дезинфекција руку, избегавање окупљања ) . 

⚫ од мера карантина изузете су следеће особе: 

- вакцинисани, ако је од друге, односно треће дозе прошло мање од 210 дана. 

- они који су прележали корону, ако је од позитивног теста прошло више од 14, а мање 

од 210 дана. Ако је тест урађен у приватној лабораторији, потребан је извештај лекара 

из ковид амбуланте. 

- позитиван резултат серолошког тестирања на SARS - CoV- 2 S - Protein ( RDB ) 

Immunoglobulin G ( IgG ) / присуство антитела /. Тест урађен у лабораторији у јавном 

власништву, не старији од 90 дана. 

- особе изузете од мере карантина у обавези су да се до истека 10. дана од последњег 

контакта са оболелом особом,  строго придржавају прописаних мера личне заштите 

( ношење заштитне маске у затвореном простору, као и на отвореном уколико се не 

може одржавати растојање од најмање 2m, прање и дезинфекција руку, избегавање 

окупљања ). 

  

 

 


