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Мере заштите
за особе код којих је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом
2019-nCoV код којих није индиковано лечење у болничким условима

У складу са прописаним процедурама, инфектолог одлучује о потреби за
болничким лечењем на основу клиничког статуса оболеле особе, а епидемиолог процењује
да ли постоје услови за лечење и изолацију у кућним условима.
Уколико постоје услови за лечење у условима кућне изолације, оболела особа је
дужна да предузима следеће превентивне мере:
1. Ограничити све активности ван куће/стана, осим у вези са добијањем медицинске
услуге у складу са препоруком коју је дао надлежни лекар. Особа не може да иде на посао,
у школу или на јавна места, као ни да користи јавни превоз.
2. Избегавати контакт са другим особама у домаћинству. Боравак у засебној соби.
Примена мера заштите приликом уласка у заједничке просторе (нпр. купатило).
3. Уколико постоји потреба за одласком у здравствену установу, најавити свој
долазак телефоном пре поласка, како би се омогућила примена мера зашите од
инфекције у здравственој установи.
4. Ношење маске. Уколико се долази у контакт са другим особама у домаћинству или ван
домаћинства, оболела особа треба да носи медицинску (хируршку) маску преко уста и
носа. Уколико особа није у могућности да носи маску (нпр. због отежаног дисања), особе
са којима долази у контакт морају да носе маску преко уста и носа.
5. Респираторна хигијена. Покрити уста и нос марамицом (изузетно, ако марамица није
доступна, на други начин као нпр. унутрашњом страном рукава у прегибу лакта)
приликом кијања и кашљања. Марамицу одмах након употребе бацити на безбедан начин
(у кесу или канту која се може затворити). Након тога опрати руке водом и сапуном.
Уколико вода и сапун нису доступни, дезинфиковати руке средством које садржи алкохол.
6. Прати редовно руке. Прање руку водом и сапуном у трајању од 20 секунди је доказано
ефикасна мера за смањење ризика од преношења инфекције са оболеле особе на друге
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особе, односно за спречавање контаминације предмета у околини. Избегавати додиривање
лица (уста, носа, очију) рукама.
7. Не користити заједничке предмете са другим особама у домаћинству (чаше, посуђе,
прибор за јело, четкица за зубе и сл.). Након коришћења ових предмета, обавезно их
опрати коришћењем воде и уобичајеног кућног средства за прање судова).
8. Пратити своје здравствено стање. Уколико се уочи погоршање симптома болести,
потребно је обратити се лекару ради процене стања и адекватног лечења. Пре одласка код
лекара, обавезно се најавити телефоном како би се у здравственој установи предузеле
мере за смањење ризика од инфекције за друге пацијенте, као и за здравствене раднике.
9. Прекид кућне изолације. Одлуку о престанку кућне изолације донеће епидемиолог уз
консултацију са ординирајућим лекаром о здравственом стању оболеле особе. Начелно,
потреба за кућном изолацијом престаје 24 часа након потпуног повлачења симптома и
знакова болести (повишена температура, кијање, кашаљ, бол у гуши, малаксалост).

