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САОПШТЕЊЕ
СИТУАЦИЈА У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ „БЕОГРАД“ ПОД
КОНТРОЛОМ
Студенти који су били у контакту са зараженим станарима из дома „Карабурма” су били
изоловани у посебним смештајним јединицама Установе Студентски центар „Београд”, имали су
засебна купатила, а храна им се допремала до соба како не би постојала могућност долажења у
контакт са осталим станарима домова. Сви изоловани контакти су били без симптома, имали су
негативан први тест на Covid-19, али је код двоје студената други тест ипак био позитиван.
Двоје новозаражених студената ће у току дана бити пребачени у одговарајуће
здравствене установе, још двоје ће остати у изолацији до понедељка, када им истиче период од
14 дана након контакта са зараженим студентима, док ће се сви остали код којих је и други тест
био негативан, вратити у Студентски дом „Карабурма”, према препорукама Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.
Простор у ком су студенти боравили током изолације ће бити у потпуности
дезинфикован.
Установа Студентски центар „Београд” се од почетка епидемије придржава свих
прописаних мера и препорука Кризног штаба, Института за јавно здравље Србије, Министарства
здравља и ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Током два месеца,
колико студенти нису били у домовима, сви наши објекти су свакодневно хигијенски одржавани
и више пута детаљно дезинфиковани.
Повратак у домове је био омогућен само студентима за које су нам факултети или високе
струковне школе доставили потврде или спискове о постојању испитних и наставних обавеза на
матичним високошколским установама (полагање испита, надокнада практичних или
лабораторијских вежби и сл.). Пред повратак студената, обезбедили смо довољне количине
заштитне опреме (маске и рукавице), поставили смо дезинфекционе баријере на свим улазима,
као и средства за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. На улазима у објекте постоје
бесконтактни топломери за превентивно мерење температуре. Забрањене су посете, преноћишта
и славља у студентским собама. Такође, на свим видним местима поставили смо плакате којима
подсећамо студенте да воде рачуна о личној и хигијени свог радног и животног простора, као и
да се придржавају свих прописаних мера заштите у циљу спречавања ширења заразне болести
Covid-19 (да избегавају блиске контакте, да поштују физичку дистанцу, да редовно перу и
дезинфикују руке, да користе дезинфекционе баријере за обућу, да носе маске на исправан
начин, да простор у ком бораве чисте, дезинфикују и редовно проветравају, да не користе
вештачку климатизацију и, пре свега, да прате своје здравствено стање).
У случају сумње на било који од симптома корона вируса студенти треба да се јаве
лекарима респираторне амбуланте Студентске поликлинике (Проте Матеје 29). Дежурни лекари
Студентске поликлинике су доступни 24 сата дневно на броју телефона 063/359-284.
Установа Студентски центар „Београд” ће наставити да прати и спроводи све прописане
мере заштите, препоруке и инструкције надлежних органа.
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