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Поштовани, 

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у земљи и с циљем сузбијања ширења 

вируса корона унутар чланица Универзитета у Бањој Луци. обавезни сте поштовати све мјере које је 

прописала Влада Републике Српске. односно Републички штаб за ванредне ситуације и Институт за 

јавно здравство Републике Српске. 

О мјерама превенције сте обавезни упознати све запослене и студенте, као и странке које улазе у 

установу, с посебним нагласком на: 

1. Ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама факултета, те 

избјећи стварање дужих редова у затвореном простору, 

2. Одржавати растојање од најмање 2m између лица уз обавезно ношење заштитних маски, 

3. Омогућити рад шалтер сале (студентска служба. протокол) уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 

Потребно је да се у континуитету предузима пооштрено провођење свих санитарно хигијенских 

мјера а то су: 

1. Мјере колективне хигијене - учестало чишћење, прање и дезинфекција свих простора. 

површина и предмета, 

2. Мјере личне хигијене - редовно и хигијенско прање руку студената и запослених уз 

кориштење једнократних убруса за сушење руку, 

3. Мјере респираторне хигијене, приликом кихања и кашљања кориштење папирних марамица 

или убруса уз хигијенско одлагање, 

YНIIВEPЗNm У 1iАЊОЈ 11УUМ 

YltмllJIJlfWICIOll'JIIA 
5,_.. аој1це ПIТJII liqanlia 1A 
780006-lllly!C8 
P1nyfin11C1 Ср11СК1, lillX 

IJNIVERSIТY DF ВWА LUКA 
Univerzitmki grad 
811\evar wjvodt Pttra Вojoviu 1А 
78100 llanja Luk.a 
The Republlc о1 SIJISU, BiH 

Ten/Pllone: +387 (1) 51 32 11 71 
+387 (О) 51 32 11 1, 

18111c/F1x: +387 (О) 51 31 56 9' 

info@uni)l.aq 
nwuniМgq 



4. Учестало и редовно провјетравање свих просторија у објекту. 

5. Контрола хигијенског одлагања и уклањања отпадних материја. 

Стручну помоћ у провођењу ових и других мјера превенције можете тражити од Хигијенско 

епидемиолошких служби локалног Дома здравља. 

У прилогу достављамо упутства која требате свима прослиједити и јасно истаћи на огласној 

табли, заједно са овом наредбом. 

С поштовањем, 

Пр11лог: 

1. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID 19) у Републици Српској. 

2. Поступак са особама које су биле у контакту са потврђеним или вјероватним случајем 

инфекције SARS-CoV-2 

3. Упутство за спречавања појаве и ширења COVID-19 на радном мјесту 
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