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ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ
РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И СПРЕЧАВАЊА ДАЉЕГ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ COVID – 19

Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“ број 65/2020)
стекли су се услови за нормализацију рада Општинске управе Бач почев од 11.05.2020. године.
Након укидања ванредног стања, а у складу са прописаним здравственим мерама, уводе се
правила понашања запослених у Општинској управи Бач, као и странака Општинске управе Бач,
ради заштите здравља и спречавања даљег ширења епидемије изазване вирусом COVID – 19.
Оба правила понашања обухватају одређене обавезе запослених којих су се запослени дужни
придржавати током рада, као и одређене обавезе странака које оне морају да испоштују
приликом доласка у зграду Општинске управе Бач.

1. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ

Приликом уласка у зграду Општинске управе Бач сви запослени су дужни:
-

Да прођу дезо – баријеру (дезинфикациону заштиту обуће);
Да изврше дезинфекцију руку;
Да обавезно носе личну хигијенску маску за заштиту постављену на лице;
Пожељно је да запослени носе заштитне хигијенске рукавице;

Уколико запослени који улази у зграду Општинске управе Бач нема одговарајућа средства
заштите (првенствено личну заштитну маску на лицу), или уколико не жели да се подвргне
хигијенској и безбедносној заштити, неће му бити омогућен улаз у објекат.
Портири су дужни да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно ношења заштитне
маске и заштитних хигијенских рукавица, као и да непосредно контролишу поштовање свих
прописаних мера и да поступају у складу са њима.
Приликом уласка у објекат Општинске управе Бач и приликом рада запослени је дужан да се
придржава прописаних мера о безбедном растојању, односно, о међусобној физичкој дистанци,
која мора износити минимум 1,5 метара између две особе. У случају непридржавања ове мере
запосленом се изриче опомена и онемогућава му се улаз у објекат.

У пријемној канцеларији се обавезно примењују мере о прописаном растојању запослених, као
и о прописаном растојању између странка. Омогућава се улазак највише две странке у исто
време. Запослени морају да носе личну заштитну маску и заштитне рукавице.
У кафе кухињи је дозвољен боравак само сервирки.
Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор природним путем
(отварањем прозора), пошто се забрањује коришћење клима уређаја, као и да
дезинфикационим средством током радног дана повремено пребришу тастатуру рачунара и свој
радни сто.
Радници ангажовани на пословима одржавања хигијене у објекту у обавези су да свакодневно
чисте простор на улазу, посебно улазна врата и све стаклене површине које се користе, као и
пултове у шалтер сали и тоалете, користећи санитарна и дезинфикациона средства (натријум
хипохлорит, алкохол и асепсол). Њихова је обавеза и да редовно допуњавају дезинфикациону
течност у дезо баријерама на улазу у објекат, да врше редовно проветравање ходничних
просторија природним путем и да изврше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају
радног дана, водећи посебно рачуна о квакама, ручкама и тоалетима.
Запослени су у обавези да се, у случају повишене температуре или других здравствених
проблема, као и у случају сумње на респираторне инфекције, одмах јаве свом изабраном лекару.

2. ОБАВЕЗЕ СТРАНАКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Приликом уласка у зграду Општинске управе Бач обавеза сваке странке је:
-

Да прође дезо баријеру (дезинфикациону заштиту обуће);
Да изврши дезинфекцију руку;
Да носи личну хигијенску маску на лицу;
Да носи заштитне хигијенске рукавице;

Уколико странка улази у објекат, а нема одговарајућа средства заштите, или уколико не жели да
се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће јој бити омогућен улаз у зграду Општинске
управе.
Приликом уласка у зграду Општинске управе Бач при обављању хигијенских и безбедносних
мера странка је дужна да се придржава прописаних мера о безбедном растојању, односно, о
физичкој дистанци која мора износити минимум 1,5 метара између две особе. Свака странка која
се не придржава ове мере биће опоменута, а у случају поновног непридржавања исте мере биће
му онемогућен улаз у зграду Општинске управе.
У свим канцеларијским просторијама, у ходничним просторијама и у пријемној канцеларији
обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између странака.
За странке које долазе у објекат и које имају потребу за коришћењем тоалета одређује се
коришћење тоалета у приземљу старе зграде Општинске управе.
----------------------------------------

Ова Правила понашања примењиваће се почев од 11.05.2020. године до проглашења престанка
епидемије изазване вирусом COVID – 19.
Правила понашања ће се истаћи на огласним таблама Општинске управе Бач, објавиће се на
званичној интернет страници општине Бач, на улазним вратима Општинске управе Бач и
доставиће се свим службама, одељењима и секторима републичких и других органа који
користе просторије у згради Општинске управе Бач
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