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ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА  

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ И ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ  

СА ОБАВЕЗНИМ УПУТСТВОМ 

 
 

У складу са проглашеном епидемијом COVID 19 и сходно препорученим превентивним мерама за 

заштиту живота и здравља, обавештавају се сви запослени и студенти Правног и Економског факултета 

Универзитета у Нишу: 

 да су дужни да приликом уласка у зграду Факултета користе главни улаз и да имају обавезу да 

прођу кроз постављену дезобаријеру (дезинфекциону заштиту обуће); 

 улазак у зграду је дозвољен само уз рукавице и заштитну маску која покрива уста и нос; 

 при уласку у зграду је обавезна дезинфекција обуће пролажењем преко дезинфекционог отирача, 

дезинфекција руку употребом на улазу доступног дезинфекционог дозера;  

 неопходно је да студенти буду на факултету најмање 15 минута пре заказане обавезе; 

 Сва запослена лица и студенти су у обавези да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно 

прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције руку средством 

на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције 

руку, не делити храну.Уколико приликом уласка у зграду лица немају одговарајућа средства 

заштите, лицима неће бити дозвољен улазак у зграду Факултета; 

 Приликом уласка у зграду Факултета, запослени и студенти су дужни да се придржавају 

прописане социјалне дистанце која мора да износи минимум два метра између две особе. Свако 

ко се не придржава ових мера биће опоменут и случају поновог непоштовања мере након 

опомене онемогућен  да уђе у објекат; 

 Студенти и запослени су дужни да приликом одласка у просторије  зграде (испитне сале, 

кабинете и канцеларије) Правног факултета користе искључиво пролаз који подразумева 

коришћење степеништа која се налазе десно од портирнице (поред поштанског шалтера) ради 

спречавања стварања непотребних гужви на ходницима и уз обавезно одржавање социјалне 

дистанце од најмање два метра. Пролаз који се налази право од главног улаза и подразумева 

коришћење степеништа поред амфитеатра Економског факултета у Нишу није дозвољен за 

коришћење, јер је намењен студентима и запосленима Економског факултета. Коришћење лифта 

није дозвољено изузев у случају проблема отежаног кретања, где само једно лице може ући у 

лифт; 
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 Сви запослени и студенти се љубазно моле да пре доласка на Факултет помно прате своје 

здравствено стање и обаве мерење телесне темепратуре. У околностима када се лице осећа 

болесно, има знаке респираторних инфекција и измерена је температура преко 37 степени  

целзијуса, најљубазније се моли да не долазе на Факултет; 

 Студенти су дужни да у салама за полагање испита седе на посебно обележеним местима, којима 

се обезбеђује неопходна социјална дистанца и поштују редослед врата кроз која се улази и кроз 

која се излази из сале за полагање испита уколико је у сали за полагање то јасно назначено. Како 

се не би стварале гужве у ходницима, студенти након завршетка испита имају обавезу да 

благовремено напусте просторије зграде у циљу очувања заштите живота и здравља свих лица 

која ту бораве и која ће долазити у објекат; 

 У случају да се осећају лоше студенти се могу јавити у за то одређеној просторији за мерење 

температуре; 

 Апелујемо на сва лица која бораве у згради Факултета,  а посебно за време одржавања испита, да 

уз висок степен толеранције допринесу лакшем спровођењу ових мера. 

 Запослени на пословима одржавања хигијене су дужни да: 

1. Редовно допуњавају дезинфекциону течност у дезобаријери, која се налази на улазу; 

2. У свим просторијама за полагање испита прозори морају бити стално отворении и мора се 

поставити дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. Такође, неопходно 

је обезбедити и довољне количине топломера и информације где се студенти могу јавити како 

би у случају да се осећају лоше могли да измере своју телесну температуру; 

3. Врше редовно проветравање свих просторија природним путем (отварањем прозора) с 

обзиром да клима уређај неће бити у употреби; 

4. Обаве детаљно чишћење и дезинфиковање свих просторија на крају радног времена и по 

окончању заказаних испита укључујући прање и дезинфиковање подова, зидова, врата, 

столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина и других површина 

које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће употребом 

средстава на бази 70% алкохола; 

5. Обезбеде обележена места за хигијенско одлагање отпада (употребљених маски и др). Отпад 

одлагати у кесу смештену у канти са педалом за ножно отварање или отворене како би се 

избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље 

третирати у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите. 
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