
 

Упутство за рационалну употребу личне заштитне опреме у здравственим установама у зависности од активности које се изводе 

 Особље Активност Потребна лична заштитна опрема 

Домови здравља 

 

Ординације за 

преглед 

Здравствени радници 

 

Преглед пацијената СА 

респираторним  

симптомима 

Хируршка маска 

Мантил  

Рукавице 

Заштитне наочаре 

Здравствени радници Преглед пацијената БЕЗ 

респираторних 

симптома 

Стандардне мере предострожности уз 

процену ризика за примену додатних мера 

предострожности 

Пацијенти СА 

респираторним 

симптомима 

Било која активност Уколико пацијент може да поднесе, 

ставити му хируршку маску. 

Пацијенти БЕЗ 

респираторних 

симптома 

Било која активност Није потребна ЛЗО 

Помоћни радници за 

хигијену 

 

 Хируршка маска  

Заштитни мантил 

Гумене рукавице 

Заштитне наочаре  

Чизме или затворене радне ципеле 

Чекаонице 

 

Пацијенти СА 

респираторним 

симптомима 

Било која активност Уколико пацијент може да поднесе, 

ставити му хируршку маску.  

Пацијенти суспектни на инфекцију 

изазвану SARS-CoV треба да буду 

изоловани од осталих пацијената који 

чекају у посебну просторију или да буду 

удаљени од осталих пацијената више од 1 

метар 

Пацијенти БЕЗ 

респираторних 

симптома 

Било која активност Није потребна ЛЗО 

Амбуланте за тријажу 

 

Здравствени радници Прелиминарни преглед који 

не укључују директан контакт 

Одржавати просторну удаљеност од 

најмање 1 м, није потребно ЛЗО 

Ако је мања удаљеност или нема заштитне 



 

 

 

 

 

стаклене преграде, користити хируршку 

маску  

Пацијенти СА 

респираторним  

симптоми. 

Било која активност Одржавајте просторну удаљеност од 

најмање 1 м. 

Уколико пацијент може да поднесе, 

ставити му хируршку маску. 

Пацијенти БЕЗ 

респираторних 

симптомима 

 

Било која активност Није потребна ЛЗО 

Административна 

одељења 

Сво особље, 

укључујући и 

здравство 

радници 

Административни задаци који 

то обављају 

не укључују контакт са 

COVID-19 пацијената. 

Није потребна ЛЗО 

Амбулантна кола или транспортно возило 

Амбулантна кола или 

транспортно возило 

Здравствени радници 

 

Све активности у вези са 

медицинском негом, као и 

уношењем и изношењем 

пацијената током транспорта 

Партикуларна маска ФФП2 

Непромочив мантил/Комбинезон 

Рукавице 

Заштитне наочаре или визир,  

Средство за хигијену руку на бази алкохола 

Возач  Удаљеност од пацијента бар 1м, постоји 

преграда према делу за пацијента, посебна 

ЛЗО није потребна. 

Уколико возач помаже при  уношењу/ 

изношењу пацијената током транспорта, 

носи  парикуларну маску, заштитни 

мантил, наочаре и рукавице. 

Уколико возач нема директног контакта са 

пацијентом, али у колима нема преграде, 

возач носи хируршку маску.  

Пацијент који је 

сумњив на  COVID-19 

 Уколико пацијент може да поднесе, 

ставити му хируршку маску. 

Помоћни радници за 

хигијену 

 

 

Прање и чишћење санитета 

после превоза болесника 

Хируршка маска  

Заштитни мантил 

Гумене рукавице 

Заштитне наочаре  

Чизме или затворене радне ципеле 


