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ПРЕПОРУКЕ СА СУЗБИЈАЊЕ ГРИПА  

А(H1N1) НА ФАКУЛТЕТУ 
 

1. СТУДЕНТИ 

 
Ради спречавања уноса и ширења овог обољења на Факултету студенти су дужни да 

поступе на следећи начин: 

 

 Уколико имају симптоме и знаке болести (температуру преко 38 степени) 

потребно је да остану код куће, јаве се свом лекару и о томе обавесте 

Студентску службу на телефон: 034 306-800 локал 109. или на 034 335 572. 

 Уз савет лекара боравити у кући до престанка симптома, односно до краја 

периода заразности, како би се ограничили – избегли контакти са другим 

особама. 

  Уредно узимати препоручену терапију, у случају погоршања здравственог 

стања одмах се јавити свом лекару. 

 Обавестити о својој болести и све особе које су биле у контакту са вама. 

 

 

2. НАСТАВНИЦИ, САРАДНИЦИ И ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ 

 
Наставници, сарадници и остали запослени на Факултету су дужни да  

поступе на следећи начин: 

 
 Уколико имају симптоме и знаке болести (температуру преко 38 степени) 

потребно је да остану код куће, јаве се свом лекару и о томе обавесте Факултет             

на телефоне: 034 306-800 локал 109. или на 034 335 572. 

 Уз савет лекара боравити у кући до престанка симптома, односно до краја  

периода заразности. 

 Обавестити о својој болести и све особе које су биле у контакту са вама  (колеге 

на послу, студенте и др.). 

 Уредно узимати препоручену терапију, у случају погоршања здравственог  стања 

одмах се јавити свом лекару. 

 

3. ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ 

У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ВИРУСА НОВОГ ГРИПА 

 
Одговорна лица за спровођење донетих мера и активности у случају појаве вируса 

новог грипа на Медицинском  факултету  су: декан Факултета, продекани, шефови 

катедри и секретар Факултета. 
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4. ИНФОРМИСАЊЕ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ О АКТУЕЛНОЈ 

ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ НОВОГ ГРИПА 

 
Преко огласних табли, сајта Факултета или на други погодан начин биће обезбеђено 

континуирано информисање студената и осталих запослених на Факултету о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији новог грипа А(H1N1). 

 

5. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ И 

ЕПИДЕМИОЛОШКИМ СЛУЖБАМА 

 
 У циљу едукације Факултет ће омогућити члановима стручног тима Завода за 

здравствену заштиту студената да у договореном термину за студенте пруже 

основне информације о грипу као и о мерама превенције и лечења.  

 У случају појаве било какве сумње на повећани број обољевања студената од 

инфекција сличних грипу, Факултет ће обавестити Завод за здравствену заштиту 

студената и поштовати све препоруке које Завод буде прописивао у зависности 

од актуелне епидемиолошке ситуације. 

 Факултет ће од Завода за здравствену заштиту студената требовати одређени 

број плаката са упутствима за понашање и заштиту од вируса новог грипа. 

 Недељна или дневна евиденција о броју оболелих студената и осталих  

запослених на Факултету по потреби достављаће се надлежним здравственим и 

епидемиолошким службама. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ФАКУЛТЕТА У УСЛОВИМА ВЕЋЕГ БРОЈА ОБОЛЕЛИХ ОД 

ВИРУСА НОВОГ ГРИПА 

 
 Свако веће одсуство студената са предавања и вежби наставници и сарадници су 

дужни да пријаве продекану за наставу или другом лицу које одреди декан 

Факултета. 

 За случај појаве већег броја оболелих од вируса новог грипа (30% до 50%) декан 

Факултета, продекан за наставу и шефови катедри предложиће Наставно-

научном већу Факултета план спровођења наставних активности у датим 

околностима. 

 Уколико више од 50% студената буде одсутно са Факултета због ширења вируса 

новог грипа, декан Факултета у сарадњи са продеканом за наставу и шефовима 

катедри, као и евентуалним препорукама радне групе Министарства здравља, 

размотриће потребу за привременом обуставом наставе, односно рада 

Факултета. 

 Ако због епидемије новог грипа дође до привремене обуставе наставе, Наставно-

научно веће на својој првој седници донеће План рада о надокнади наставе. 
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 У случају болести наставника или сарадника, шефови катедри у сарадњи са 

деканом Факултета и продеканом за наставу одредиће наставнике и сараднике 

који ће их мењати како се наставни процес не би прекидао. 

 

 

 

 

7. НАБАВКА ХИГИЈЕНСКО САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ПОТРЕБЕ СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ВИРУСА НОВОГ ГРИПА 
 

Ради превенције ширења епидемије грипа међу студентима и запосленима на 

Факултету, декан Факултета је донео одлуку којом се одобрава набавка 

хигијенско санитарног материјала и то: 
 убруса за руке за све санитарне чворове; 

 диспензера са течним сапуном и дезинфекционих средстава у санитарним  

чворовима и 

 епидемиолошких маски за све запослене који су у непосредном контакту са 

студентима. 

 

8. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 

 
 Организацију активности која задовољава минимум процеса рада запослених у 

Заједничким службама и организационим јединицама утврђује декан Факултета 

у сарадњи са продеканима и секретаром Факултета.  

 Радним налогом декана Факултета запосленима који обављају послове 

спремачице наложено је да од 9.11.2009.год. више пута током радног дана 

проветравају природном вентилацијом све радне просторе, амфитеатре, 

учионице, читаонице и друге заједничке просторије. 

 У случају потребе Факултет ће извршити привремену реорганизацију радних 

места због особа у ризику (труднице, особе са хроничним поремећајима здравља 

– дијабетес, астма, срчане сметње, бубрежних обољења, итд.). 

 Сви студенти и запослени на Факултету дужни су да се придржавају овог  

Акционог плана – препорука за сузбијање ширења новог грипа A(H1N1). 

 Ове препоруке као и свако друго обавештење о вирусу новог грипа 

биће објављено на огласним таблама и сајту Факултета, као и на 

други погодан начин. 

 

 

             ДЕКАН 

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

Проф. др Небојша Арсенијевић 


