МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ
У ПЕРИОДУ ОДРЖАВАЊА СТУДЕНТСКИХ ВЕЖБИ
1. Улазак у зграду

У зграду се улази 15 до 20 минута пре заказаних наставних обавеза (време је продужено
због потенцијалних гужви на улазу).
Студенти у зграду улазе искључиво на главни улаз (Блок Б). Пре уласка у зграду студенти су
обавезни да прођу кроз дезинфекциону баријеру (сунђер натопљен раствором
хипохлорита на који студенти морају да нагазе са обе ноге). У зграду се улази искључиво
са заштитном маском. Студенти без заштитних средстава не могу да уђу у зграду.
Приликом уласка у зграду





пратити ознаке за улаз и излаз (десна страна гледано од степеница улазак,
лева страна гледано од степеница излазак из зграде).
обавезно дезинфикујте руке (дезинфекциона средства су постављена на
уласку у зграду са леве и десне стране камере за мерење температуре)
обавезна је контрола температуре при уласку у зграду
водите рачуна да растојање између особа буде најмање 1,5 м.

По улазу у зграду упутити се право према просторији у којој се одржавају вежбе.
2. Просторије у којима се одржавају вежбе дезинфикују се по следећем режиму

а) подови једном дневно пре почетка вежби раствором хипохлорита
б) радне површине пре почетка вежби и након завршетка сваке групе раствором асепсола
3. Правила рада у лабораторији:

У лабораторији и испред лабораторије је забрањено конзумирање хране и пића.
Препоручује се студентима да на вежбе доносе воду у флашицама и забрањује се
конзумирање воде коришћењем чаша и шоља које се налазе у лабораторији. Приликом
боравка у просторијама обавезно је ношење заштитних маски. У случају потребе за
скидањем рукавица исте је неопходно пре тога дезинфиковати гелом за суво прање руку
који ће бити распоређен у свакој лабораторији.
Рачунарска опрема у лабораторијама се дезинфикује прскањем раствора пропанола или
етанола (80 %) (тастатуре и мишеви). Користи се искључиво са рукавицама.
Најстрожије је забрањено окупљање студената испред лабораторија на растојању мањем
од 1,5 м.
У току одржавања вежби максимално могуће поштовати држање растојања између
студената (у складу са организацијом вежби и лабораторије).
По завршетку вежби студенти су обавезни да напусте зграду факултетa.
Непоштовање правила рада повлачи удаљавање студената са вежби!
4. Магацин стакла и хемикалија

Приликом задуживања у магацину стакла и хемикалија дозвољено је да на шалтеру у
истом моменту буду само два студента (потпуно заштићена: маска, рукавице). Простор на
шалтеру се дезинфикује на сат времена раствором асепсола.
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5. Студентска служба

У студентској служби дозвољен је боравак максимално три студента у исто време. Остали
студенти формирају ред са међусобним растојањем од 1,5 м. У студентску службу се улази
потпуно заштићен (маска, рукавице). Препоручује се да се комуникација када год је то
могуће обавља електронски путем e‐мејла studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs или телефоном позивом на број 062‐8017‐292.
6. Библиотека

Радно време библиотеке је од 08:30 до 15:30 часова. Број присутних корисника у делу
читаонице која има 64 места за седење биће сведен на пола. То значи да је максималан број
присутних 32 уз придржавање мера физичке дистанце и обавезно ношење заштитних маски.
У библиотеци Хемијског факултета до побољшања епидемиолошке ситуације могу боравити
само студенти Хемијског факултета (доказује се индексом Хемијског факултета).
У случају задуживања књига препоручује се електронска најава библиотекарима на адресу
biblioteka@chem.bg.ac.rs како би се скратило време задржавања у библиотеци.
7. Наставни колоквијуми и одбрана вежби

Наставни колоквијуми и одбрана вежби се организују уз примену максималне заштитне
опреме при чему се води рачуна да размак између студената буде максимално могући.
Пре и после наставних колоквијума се организује дезинфекција простора тако што
наставник (асистент) обавештава техничку службу о термину одржавања колоквијума која
онда организује дезинфекцију простора.
8. Забрањује се коришћење клима уређаја и централне климатизације за време одржавања

вежби и наставних колоквијума.
9. Правила за испите биће постављена у складу са епидемиолошком ситуацијом

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ:
1. Студент који осећа било какве симптоме (повишену температуру, кашаљ, отежано дисање ‐

кратак дах, осећај умора, слабости и болове у мишићима) који указују на потенцијални
ризик од инфекције обавезан је да о томе обавести надлежног асистента (имејлом) и у том
случају не долази на Факултет. Након тестирања у случају да је позитиван обавештава
продекана за наставу на nastava@chem.bg.ac.rs који затим, обавештава предметне
наставнике, води евиденцију и предузима неопходне мере у договору са Управом ХФ.
2. Особа која је била у контакту са особом оболелом или инфицираном вирусом у обавези је
да контактира надлежну установу и отоме обавести асистента, ако и да не долази на наставу
у току 7 дана.
3. Поштовати мере заштите и социјалне дистанце, и пратити свакодневно обавештења на сајту
ХФ, студентском порталу, платформи MsTeams, као и она која се дитрибуирају имејлом.
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