
ПРЕПОРУКЕ ЗА ТРЖНЕ ЦЕНТРЕ 

И МАЛОПРОДАЈНЕ ОБЈЕКТЕ  

 

 

 

 

 

 

1. Посета тржним центрима и малопро-

дајним објектима/просторима није дозвољена 

потрошачима са симптомима који указују на 

COVID-19. 

 

2. Рад тржних центара (ТЦ) је могућ уз 

поштовање забране окупљања више од 500 

људи, уз обавезно поштовање физичке дистанце 

у радњама и другим објектима унутар ТЦ. 

 

3. Број особа треба ограничити тако да је 

могуће обезбедити удаљеност од најмање један, а пожељно два метра од других 

особа у свим правцима, са истакнутим јасним обавештењем о одржавању 

удаљености од других од најмање једног, а пожељно два метра.  

 

4. Након што у објекат уђе дозвољен број потрошача, даљи улазак је могућ тек након 

што један од потрошача напусти објекат. Док чекају у реду за улазак потребно је да 

потрошачи одржавају препоручену удаљеност од најмање један, а пожељно два 

метра. Не препоручује се задржавање дуже од два сата у тржном центру. 

 

5. Запослени и потрошачи морају носити маске приликом боравка у објекту тако да 

маска прекрива нос, уста и браду. Ношење рукавица се препоручује само за 

запослене који обављају активности које изискују њихову употребу.  

 

6. Пре почетка рада и бар два пута дневно, потребно је спровести прање, чишћење и 

дезинфекцију објекта/простора, опреме, површина и предмета који се често 

додирују, као и проветравање објекта/просторија. 

 

7. Направити план рада у погледу организације (рад у сменама, ограничен број 

запослених по смени, довољно дуга пауза између смена). 

 

8. Обезбедити потребну количину прописане заштитне опреме, као и дезинфекционих 

средстава. 

 



9. На улазу поставити дезобаријере (отираче натопљене дезинфекционим средством на 

бази хлора – 0,1% раствор натријум-хипохлорита, са натапањем на шест сати или 

кадa се осуше), као и дозере за дезинфекцију руку (препоручују су бесконтактни 

дозери). 

 

10. У тоалетима морају бити на располагању течни сапун, топла вода и једнократни 

папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер (препоручују су 

бесконтактни дозери). На улазним вратима поставити обавештење о обавезној 

дезинфекцији руку пре и након коришћења тоалета. 

 

11. Не користити вештачку вентилацију затвореног централизованог типа, као и 

климатизацију у објектима уколико се ради о сплит систему. Редовно проветравати 

просторије хотела природним путем (отварањем прозора), када год је то могуће. 

Централизоване вентилационе системе или клима уређаје користити у таквом 

режиму рада да се ваздух измењује само свежим спољним ваздухом, без 

рециркулације ваздуха. За рад система за вештачку вентилацију морају се 

консултовати компаније/сервиси за њихову уградњу и одржавање. Замена филтера 

и/или уградња посебних филтера на уређајима вештачке вентилације, одређивање 

учесталости замене филтера и сагледавање потреба за уградњу посебних, обавља се 

у консултацији и уз сагласност компанија које су одговорне за њихову уградњу и 

одржавање. 

 

12. У објектима за продају одеће не препоручује се испробавање одеће која се облачи и 

свлачи преко главе, чак ни у ситуацији када потрошач има маску.  

 

13. По повратку кући препоручује се да се сва купљена одећа пре употребе опере у 

машини на температури од најмање 60 °C, уз употребу стандардних детерџената. 

 

14. Употребљене маске, рукавице и др. отпад одлагати на посебно обележеним местима 

у одговарајуће кесе, које је потребно завезати пре бацања у контејнер.  

 

15. При поступку наплате услуга препоручује се бесконтактно плаћање картицама. Ако 

се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција руку након сваке наплате, а 

пре било које друге радње. Када год је могуће обезбедити на касама физичке 

баријере између запослених и потрошача, пожељно од плексигласа. 

 

16. Осигурати надзор над здравственим стањем запослених.  У случају појаве симптома 

који указују на COVID-19, запослени треба да се јави надређеном и да не долази на 

посао док се не јави свом изабраном лекару у дому здравља. 

 

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промене 

епидемиолошке ситуације. 

 


