
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОБЈЕКТИМА 

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

ТОКОМ ВАЖЕЊА ВАНРЕДНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД COVID-19 
 
 
 

 
Током периода у којем важе ванредне мере заштите од вируса COVID-19, при 

уласку и боравка у објектима Академије, поштују се следећа општа правила која важе 

за сва лица без изузетка: 
 
 

1. Као улаз у зграду - објекат, користе се искључиво главна улазна врата , а з а  

излаз, врата која су видно означена за излаз. 
 
 

2. Запослени на Академији и студенти морају бити без симптома који указују на 

COVID-19 (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ , 

краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) при доласку на 

Академију. 
 
 

3. З. Улазак у зграду- објекат је дозвољен само уз заштитну маску која покрива уста, нос 

и браду . 
 
 

4. При уласку у зграду обавезна је дезинфекција обуће, пролажењем преко 

дезинфекционог отирача, и дезинфекција руку, употребом доступног 

дезинфекционог дозера на бази 70% алкохола. 
 
 

5. На улазу студенти су дужни да покажу индекс и, евентуално , саопште разлоге 

боравка у објекту Академије. 
 
 

6. На сваком спрату где се налазе амфитеатри и слушаонице биће, такође, 

постављени пунктови са дозером са средством за дезинфекцију руку на бази 70% 

алкохола. 

 

7. Сви студенти и сви запослени морају током боравка у објекту Академије (у 

учионицама, холовима, књижари , скриптарници, канцеларијама у којима борави 

више лица , као и у тоалетима) носити заштитне маске, тако да маска прекрива 

уста, нос и браду, уз редовно спровођење мере личне хигијене, посебно праља 

руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције руку 

средством на бази 70% алкохола. Маска се може скидати краткотрајно, само на 

захтев службеног лица, ради идентификације. 
 
 

8. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре праља или дезинфекције руку , не 

делити храну. Такође, обавезно је одржавање препоручене удаљености од најмање 

два метра међу свим лицима у просторијама Академије. 
 
 
 

9. Читаонице ће бити ван функције све до знатног умањења ризика од ширења заразе. 
 
 
  



10. Апелујемо на студенте да се након обављених испитних обавеза, колоквијума и других 

административно-техничких активности не задржавају непотребно у објекту  или 

испред  зграде Академије. 
 
 

11. Апелујемо на сва лица која бораве у објетима Академије, а посебно за време 

одржавања испита, да уз висок степен толеранције допринесу лакшем спровођењу 

ових мера. 

 
 

 
Руководиоци Одсека Академије су у обавези да радно вереме служби и запослених у одсеку, за 

период од 15.05. до 31.05.2020 године, прилагоде стварним потребама установе, максимално 

водећи рачуна о здравственој безбедности студената и запослених. 
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