ЗДРАВСТВЕНО УПОЗОРЕЊЕ

Молимо вас да у циљу спречавања заражавања и преношења инфекције, али
и у циљу заштите вашег здравља, предузмете следеће мере:
•

смањите контакте са другим особама на јавним местима;

често перите руке сапуном и водом (у трајању најмање 20 секунди) или
користите средство за дезинфекцију на бази 70% алкохола;
•

•

избегавајте додиривање лица, уста, носа и очију;

избегавајте блиски контакт са особама које имају симптоме инфекције
органа за дисање (повишена температура, кијавица, кашаљ, цурење из носа,
отежано дисање или друго), укључујући и чланове вашег домаћинства;
•

избегавајте поздрављање руковањем или љубљењем, а са саговорницима
одржавајте раздаљину од најмање једног метра;
•

користите маске које прекривају нос и уста када боравите у затвореним
просторијама;
•

•

често проветравајте просторије у којима боравите;

ако осетите симптоме инфекције органа за дисање (повишена температура,
кијавица, кашаљ, цурење из носа, отежано дисање или друго), одмах ставите
маску преко уста и носа, појачате хигијену руку (прање топлом водом и
сапуном), избегавајте контакте са другим особама, користите марамицу кад
кијате или кашљете, и позовите телефоном епидемиолога института или
завода за јавно здравље надлежног за подручје у коме боравите. Од
епидемиолога ћете добити упутства о даљем поступку.
•

Молимо вас да у потпуности поступате у складу са добијеним упутствима.
Унапред вам се захваљујемо на одговорном понашању према сопственом
здрављу, као и према здрављу свих становника Републике Србије.
Министарство здравља Републике Србије
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
За ближе информације можете контактирати Институт за јавно здравље Србије
или институте/заводе за јавно здравље на територији на којој боравите.

Obavestenje EMS AD
24.6.2020. 12:02
Поштоване колегинице и колеге,
Желимо да вас још једном подсетимо да је неопходно да поштујете све
превентивне мере за спречавање ширења вируса Корона. Када сте у
просторијама Електромреже Србије АД (на ходницима, канцеларијама у
којима је више људи, састанцима и слично) ОБАВЕЗНО је ношење заштитних
маски и редовна дезинфекција (прање) руку.
Неопходно је да поштујете прописану дистанцу како у комуникацији са
другима, тако и у лифтовима и другим затвореним просторима.
Такође, подсећамо вас да је потребно да поштујете све мере које је донела
Влада Републике Србије, а који се тичу ношења маски у јавном превозу, као и
у продавницама, апотекама, тржним центрима и слично.
Драге колегинице и колеге,
Да бисмо заштитили своје ближње морамо заштитити себе. Само
одговорним понашањем и дисциплином, која нам је иначе својствена,
можемо из тренутне ситуације - у којој се налази читав свет - изаћи са што
мање последица.
Будите одговорни, заштитите себе и друге!

Mere prevencije
Obavestenje EMS AD
23.6.2020. 14:39
Poštovane koleginice i kolege,
Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 održao je danas sednicu na
kojoj se diskutovalo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srbiji.
Od danas je obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu i putnicima
koji ne nose maske neće biti dopušten ulaz u prevozna sredstva.
Maske ne moraju biti hirurške, kupljene u apoteci, već građani mogu koristiti i pamučne maske za
višekratnu upotrebu i slično.
Što se tiče zatvorenih prostora, Krizni štab je uputio preporuku svim građanima da u svim zatvorenim
prostorima nose maske, sa posebnim akcentom na pošte, banke, javne institucije, kao i prodavnice i
tržne centre.
Kada je reč o EMS AD, na snazi ostaju sve preporučene mere prevencije i opreza.

Samostalni sektor za medije i komunikaciju EMS AD
18.6.2020. 13:00
Obavestenje
Поштоване колегинице и колеге,
Још једном вас подсећамо на поштовање превентивних мера за сузбијање ширења вируса
Covid 19 које су у нашој компанији на снази од 7.5.2020. године
(http://portal.ems.local/new_intranet_site/upload/dokumenta/1588938051Odluka%20OD%20o%20normalizaciji%20procesa%20rada%20i%20preventivnim%20merama%2007
.05.2020.pdf)
Апелујемо на вас да у затвореном простору, приликом личног контакта, у јавном превозу,
одласку у продавнице и апотеке и сличним ситуацијама користите маске, као и да редовно
перете и дезинфикујете руке и одржавате прописану дистанцу.
•
Уколико приметите симптоме вируса Covid19 (или сте били у контакту са зараженом
особом) останите код куће и јавите се свом непосредном руководиоцу
•
Редовно и темељно перите руке
•
Приликом пословних сусрета избегавајте руковање и срдачно поздрављање односно
држите растојање од два метра
•
Обавезно користите средства за дезинфекцију на улазима у објекте ЕМС АД
•
Када сте у затвореном простору (осим ако сте сами у канцеларији) користите маске
(рукавице)
•
Где год постоји могућност састанке организујте путем телеконференција
•
За састанке користите веће просторије како би се између учесника омогућила физичка
дистанца од два метра
•
Обезбедите растојање од два метра при коришћењу лифтова (носите маске) односно
поштујте упутства о коришћењу лифтова и броју особа у њима
•
Поштујте препоруке у вези са коришћењем јавног превоза али и службених аутомобила
•
Редовно се информишите на сајту covid19.rs
Будимо одговорни, заштитимо себе и друге

