
 

 

Дом ученика средњих школа / Средња школа са домом 
 
У циљу организовања региналних домијада, стручњаци из  Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, израдили су предлог мера за  смањење ризика 
уноса и ширења SARS-CoV-2 вируса током реализације такмичења 
 
Мере смањења ризика уноса и ширења SARS-CoV-2 вируса током регионалних 
такмичења у оквиру „Домијаде“ 

 

 Ученици-такмичари и сви остали који присуствују такмичењу (публика, тренери, судије 

итд) не треба да долазе на такмичење уколико имају  било који од следећих симптома 

или знакова сумње на COVID-19 (кашаљ, повишена телесна температура, отежано 

дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса, укуса или промене укуса, главобоља, 

језа, болови у мишићима, повраћање и/или пролив). 

 Ученици-такмичари и сви остали који присуствују такмичењу (публика, тренери, судије 

итд) не треба да долазе на такмичење уколико су идентификовани као блиски контакти 

особе оболеле од COVID-19, већ треба да остану у карантину у кућним условима у 

трајању од 5 дана. Мера карантина у кућним условима се прекида након пет дана, у 

случају да није дошло до појаве симптома болести. 

 Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору дозвољено је 

присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у 

објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски 

посетилаца. 

 Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство 

највише до 50% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме 

се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца. 

 Поставити видна обавештења о значају одржавања физичке дистанце и ношења маски.  

 Одржавати физичку дистанцу са другим особама од најмање 1 метра. Потребно је 

одржавање растојања током свих активности, изузев на спортском терену када то није 

могуће (нпр. кошаркашка утакмица).  

 Обавезно је ношење маски, и то: 

- такмичари и друге особе на терену носе маску при уласку у спортску салу, па све 

до изласка на терен; 

- остали маске носе све време, од уласка у спортску салу, током такмичења и 

приликом изласка;  



 

 

- може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), 

али маска треба да се користи на исправан начин – тако да покрива нос, уста и 

браду.  

 Обавезна је хигијена руку (прање водом и сапуном или коришћење дезинфекционог 

средства на бази 70% алкохола); 

 Обавезно је одржавање хигијене простора у коме се одвија такмичење. Ово 

подразумева: прање, чишћење и по потреби дезинфекцију реквизита (70% алкохолом); 

 Обавезно је редовно проветравање, што укључује природну вентилацију (отварање 

прозора и сл), док је потребно избегавати употребу клима уређаја. 

 
 


