
Обавештење за све запослене 

Факултета ветеринарске медицине 

 

Дана 13.03.2020. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је на састанку 

проширеног Деканског колегијума поводом актуелне епидемиолошке ситуације 

формирао Комисију за спровођење Одлука и Препорука Владе, Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и Министарства здравља Републике Србије у циљу 

спречавања ширења корона вирусне инфекције. Комисија је закључила: 

 На посао су у обавези да долазе само они запослени који су неопходни за несметано 

одржавање процеса рада, како служби Одсека и Центара Факултета тако и наставе 

 Шефови Катедара / одсека се обавезују да обезбеде несметано одвијање процеса 

рада 

 Запослени треба да се придржавају препорука Министарства здравља Републике 

Србије: 

o Често перите руке сапуном и водом (у трајању најмање 20 секунди) или 

користите средство за дезинфекцију на бази 70% алкохола. 

o Избегавајте блиски контакт са особама које имају повишену температуру, 

кијају и/или кашљу. 

o Избегавајте поздрављање руковањем и љубљењем, а са саговорницима 

одржавајте раздаљину од најмање једног метра. 

o Ако кашљете или кијате прекријте уста и нос надлактицом или папирном 

марамицом. Марамицу одмах баците у канту за отпатке са поклопцем и 

оперите руке. 

o Често проветравајте просторије у којима боравите. 

o Избегавајте окупљања са већим бројем људи у затвореном простору. 

o Не узимајте антибиотике на своју руку. 

o Маску користите само ако кијате или кашљете или уколико негујете болесне. 

 Предметни наставници су задужени за организовање наставе према важећим 

одлукама и препорукама Владе, Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Министарства здравља Републике Србије – посебно везано за Одлуку о 

забрани окупљања више од 100 људи у затвореном простору 

 Шефови Катедара / одсека се обавезују да упознају све запослене на  катедрама / 

одсецима са Одлукама и Препорукама донетим од стране Комисије и да 

контролишу њихово спровођење 

 Шефови Катедара се обавезују да све информације везане за извођење наставе у 

складу са наведеним Препорукама и Одлукама благовремено доставе на адресу 

webmaster@vet.bg.ac.rs како би исте биле постављене на сајт и биле доступне 

студентима 

mailto:webmaster@vet.bg.ac.rs


 

Сви запослени се обавезују да редовно прате информације 

објављене на web страници Факултета везано за актуелну 

епидемиолошку ситуацију Covid-19 

 

www.vet.bg.ac.rs 

 

 


