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На  чл. 41. ст. 4.,  чл. 43., чл. 44, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., 
ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање 
и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 
100/2020, 111/2020, 120/2020,  126/2020 и 136/2020), чл. 4. Решења о образовању општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине 
Димитровград бр. 41/2020), Предлога хитних мера ЗЗЈЗ Пирот Дому за смештај старих лица 
у Димитровграду бр. 4217 од 27.11.2020. године, на телефонској седници одржаној дана 
28.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине 
Димитровград  доноси следећу:   

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Дом за смештај старих лица у Димитровграду обавезан је да стриктно испоштује мере 

предложене  од стране ЗЗЈЗ Пирот Предлогом бр. 4217 од 27.11.2020. године, по 

свим тачкама, изузев тачке 9., где због немогућности да инфектолог или пулмолог 

Опште болнице Пирот изврше преглед оболелих на лицу места и тачке 11. да се 

средње тешки болесници лече у Стационару Дома здравља Димитровград, јер нема 

кисеоничких инсталација и кадрова у овој установи.  

2. Уместо тачке 9., уколико се стање позитивних корисника Дома за смештај старих 

лица у Димитровграду погоршава, на основу мишљења надлежног лекара у Дому за 

смештај старих лица, пацијент се уз најаву шаље у Општу болницу Пирот. 

3. Уместо тачке 11. пацијенти који не захтевају лечење у секундарним здравственим 

установама, лечити у самом дому за стара лица при чему је неопходно обезбедити 

минимум осам места са кисеоничном потпором. У том циљу Налаже се Дому за стара 

лица да обезбеди неопходну опрему (боце за кисеоник, концентраторе кисеоника, 

назалне катетре и др.) неопходно да се оспособи горе наведених осам постеља. 

4. Саставни део ове Наредбе је Предлог хитних мера ЗЗЈЗ Пирот Дому за смештај 

старих лица у Димитровграду бр. 4217 од 27.11.2020. године. 

5. Ова Наредба ступа на снагу дана 28.11.2020. године. 

 
Број: 06-156/2020-17/3 

Датум: 28.11.2020.године 

 

                                                    КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

                                                                                    Владица Димитров, с.р. 
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број    4217 
датум 27.11.2020.               
                                  

                                                                 - Дом за смештај старих лица 
                                                                                                             Димитровград 
                                                                                                                      Директору   

                                                                                     -   Дом здравља Димитровград 
                                                                                                                   Директору 

                                                                     -  Председнику општине Димитровград 
 
    Предмет:   Предлог хитних мера Дому за смештај  старих лица у  
                        Димитровграду  
                  
    Дана 26.11.2020. корисник Дома за старе у Димитровграду хоспитализован је на интерно 
одељење Опште болнице Пирот, када је урађен брзи антигени тест на пријему, чији је 
резултат очитан као  ПОЗИТИВАН. Одмах је у току поподнева од 88 корисника антигенским 
тестом тестирано 19 корисника, од којих је 8 корисника позитивно. Тестирани су и лекар 
Дома за старе и једна медицинска сестра и резултат теста је негативан. Дана 27.11.2020. 
још један корисник је хоспитализован на грудном одељењу Опште болнице Пирот са упалом 
плућа.  
       Због потврде вируса Ковид 19 код корисника Дома, епидемиолог Центра за превенцију и 
контролу болести Завода за јавно здравље Пирот је одмах упутио стручну помоћ 
телефонским путем медицинској екипи Дома за старе.  
       На основу редовне сарадње са Домом и досадашњег епидемиолошког испитивања 
дошло се до следећих података: Дом за старе је од 09.11.2020. увео карантин за 
запошљене, када је ушла прва група 15 запошљених радника тестираних ПЦР тестом пре 
уласка. Дана 23.11.2020. тестирана је друга група запошљених од 11 радника која је у уторак 
24.11.2020. сменила прву групу. На основу података добијених од др Татјане Пејчић 
корисници из исте собе са првооткривеним болесником и на целом спрату нису имали 
температуру и симптоме респираторне инфекције, осим болова у желуцу и повраћања код 
једне медицинске сестре из прве групе и код корисника који је хоспитализован. На другом 
спрату Дома смештено је 44 корисника од укупно 88 који су непокретни. Због високог 
епидемиолошког ризика за заражавање осталих корисника и запошљених у Дому  за старе у 
Димитровграду, као и специфичне ситуације  да су корисници и запошљени у карантину, 
хитно су предузете мере и предлажу се мере за сузбијање епидемије и тешких последица: 
1. Центар за контролу и превенцију ЗЗЈЗ Пирот је 27.11.2020. хитно доставио 100 антигених 
тестова како би се урадило тестирање свих корисника и запошљених који су у уторак ушли у 
14-дневни карантин у Дом старе  . 
2.Потребно је урадити тестирање и првој групи запошљених који су изашли из Дома 
24.11.2020.. Који ће се тест користити зависи од клиничке слике: антигени тест се ради у 
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прва пет дана од почетка болести, а серолошки на ИгМ антитела после 7 до 14 дана од 
почетка симптома.  
3. Корисници и запошљени треба да остану у Дому за старе („карантин у карантину“), 
да не  напуштају Дом. 
4.Корисници који су позитивни на КОВИД морају бити изоловани  у ЦРВЕНОЈ ЗОНИ- на 
горњем спрату. Све услуге се пружају у соби, нема изласка из соба. 
5. Запошљени морају да раде са пуном личном опремом (маске, визири, мантили или 
скафандери, рукавице, каљаче) у том простору где су корисници са потврђеним Ковидом. 
(ЦРВЕНА ЗОНА). Особље које ради са негативним корисницима  мора да  користи другу 
личну заштитну опрему.  
Особље које ради у тој зони НЕ МОЖЕ У ТОКУ СМЕНСКОГ РАДА ДА РАДИ У ДРУГИМ 
ЗОНАМА ДОМА, ОДНОСНО СА ЗДРАВИМ КОРИСНИЦИМА 
 6. Обавезно одвојити простор, тзв. НАРАНЏАСТУ ЗОНУ односно, зону за изолацију 
корисника који имају температуру или било који симптом  неког акутног обољења (а не 
само Ковид-19). 
7. Одвојити ЗЕЛЕНУ ЗОНУ за негативне кориснике.  
8. Пратити здравствено стање свих корисника и запошљених,  
9. Уколико се стање позитивних корисника погоршава, обезбедити консултацију 
инфектолога или пулмолога  на лицу места, да их прегледа у Дому, како би се 
ординирала одговарајућа терапија и одредило  даље лечење. 
10. За радиолошку и лабораторијску обраду користити помоћ Дома здравља Димитровград. 
11. Средње тешке болеснике лечити у Стационару Дома здравља Димитровград 
уколико се обезбеди кадар, медицинска средства и кисеоник. 
12. Тешке болеснике хоспитализовати. Због попуњености капацитета у Клиничком центру 
Ниш, пре слања најавити пријем Општој болници Пирот доставио је Предлог мера се мења 
и прилагођава тренутној епидемиолошкој ситуацији, 
13. Ако се појаве симптоми који указују на Ковид -19 ковид негативним корисницима поново их 
тестирати Аг тестовима. 
14.  Хитно одрадити генералну дезинфекцију целог дома. 
15. Пооштрити мере текуће дезинфекције 
16. Одредити особље које ће у току смене радити само са корисницима црвеној и зеленој 
зони. 
17. Обавезно је ношење маски, визира, рукавица и једнократних мантила за сво особље 
18. Корисници треба да користе маске и да не користе заједничке просторије за дружење 
19. За тестирање користити помоћ и кадар  Дома здравља у Димитровграду. 
20. ЗЗЈЗ Пирот ће пружити сваку стручну помоћ  
21.За сутра је заказан састанак Штаба за ванредне ситуације општинеДимитровград, ради 
предузимања конкретних мера. 
 Предлог мера ће се у наредним данима прилагођавати актуелној епидемиолошкој ситуацији 
у Дому за смештај старих лица  
 
  Хвала на сарадњи, 
     
 
Начелник Центра за контролу                                                          Д И Р Е К Т О Р 
и превенцију болести                                                   ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ 
др Радмила Зец, с.р.                                                                  др Елизабета Алексић, с.р. 
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