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ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА У ПОГЛЕДУ БОРБЕ ПРОТИВ 
АКТУЕЛНОГ КОРОНА ВИРУСА 

 

У складу са актуелном ситуацијом, у нашем предузећу су предузете следеће мере: 

1. Улазна врата су закључана; 

2. Контрола улаза потпуна; 

3. На улазним вратима истакнуто Обавештење о раду са странкама које се до даљњег 
прописује само писменим путем или путем електронске поште; 

4. Запослени у Комуналној инспекцији су до даљњег исељени из наших  у просторије 
Градске управе по плану ГУ; 

5. Колеге које су на заласку каријере су упућени на кућни рад са јасним упутством да 
буду доступни на телефон; 

6. Колеге које имају здравствене проблеме који су у категорији ризичне групе 
(кардиоваскуларни и сл.) су такође упућени као и особе под редним бројем 5; 

7. Колеге који имају децу до 12 година старости су упућени на боравак код куће док не 
реше питање бриге о деци на адекватан начин и да би деци пружили психичку 
подршку у почетним данима изолације; 

8. Запослени (3 извршиоца) су упућени на строгу кућну изолацију (2 недеље) из 
разлога повратка из иностранства. Омогућен је рад од куће (online); 

9. Мањи број хируршких маски и средстава за дезинфекцију је обезбеђен и додељен 
радницима на контроли улаза; 

10. Организовано је свакодневно појачано одржавање и дезинфекција просторија; 

11. Средства за личну и колективну хигијену су обезбеђена за период око 6 недеља; 

12. Дезинфекциона средства и неопходна заштитна опрема се набавља по хитном 
поступку. Рок је: одмах; 

13. Одржано је неколико мањих састанака по радним јединицама на којима су сви 
запослени упознати са начином рада у наредним данима. Подељени су нови задаци и 
налози; 

14. Рокови за завршетак послова се морају стриктно поштовати без обзира на начин и 
организацију процеса у новонасталој ситуацији; 

15. Информације о предузетим мерама у погледу борбе против актуелног корона вируса 
биће званично објављење и на сајту нашег предузећа. 
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