
ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ КОЈЕ СЕ СТАВЉА ПОД ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР  

 

Епидемиолог надлежног дома здравља је одговоран за поступање са лицима која се 

стављају под здравствени надзор. 

Надлежни епидемиолог дома здравља, прије стављања лица под здравствени надзор, узима 

детаљну епидемиолошку анамнезу која укључује сљедеће: 

 податке о боравку у подручјима где су регистровани случајеви обољења изазваног 

новим корона вирусом, 

 податке о путовању, начинима превоза, контаката, мјесту уласка у земљу, 

 податке о контакту са особама које су имале респираторну инфекцију изазвану 

новим корона вирусом или непознатим узрочником, 

 податке о одласку на пијаце на којима се врши промет живим или мртвим дивљим 

или домаћим животињама, 

 податке о одласку у здравствене установе у којима је било регистрованих случајева 

обољења од инфекције изазване новим корона вирусом, нарочито ако је било 

обољевања међу здравственим радницима, уколико је то особи под надзором 

познато. 

 

Надлежни епидемиолог даје особи под надзором: 

 

 информацију о начину праћења  здравственог стања и 

 усмено упозорење да у случају појаве симптома и знакова респираторне инфекције 

смањи контакт са другим особама у домаћинству или на радном месту, да одмах 

стави хируршку маску преко уста и носа, појача одржавање личне хигијене, као и да 

се одмах јави телефоном надлежном епидемиологу ради спровођења даљег 

поступка дијагностике и терапије.  

 

Поступак у случају појаве симптома и знакова респираторне инфекције код особе под 

здравственим надзором  

 

Уколико се код особе под надзором појаве симптоми и знаци респираторне инфекције, 

одмах се јавља епидемиологу надлежног дома здравља.  

Одмах по појави симптома и знакова респираторне инфекције особа под надзором на 

основу усменог упутства добијеног од епидемиолога треба да стави маску преко уста и 

носа, појача личну хигијену и смањи контакт са другим особама.  

Епидемиолог обавјештава надлежну службу за хитну помоћ ради организовања 

транспорта, као и надлежну инфективну клинику/одељење за инфективне болести 

клиничког центра или болнице ради припреме за пријем особе са сумњом на инфекцију 

новим корона вирусом у собу за изолацију. 


