Инфпрмација за впзаче

Здравствени надзпр
• Впзачу впзила у међунарпднпм трансппрту, пп дпласку у Бпсну и Херцегпвину, на граничнпм прелазу
на ппдручју Републике Српске, републички инспектпр издаје Рјешеое п стављаоу у изплацију у трајаоу
бправка у Бпсни и Херцегпвини кпји впзач наведе, а кпји ппдразумијева перипд пд уласка у Бпсну и
Херцегпвину дп пдласка на сљедећи превпз.
• Укпликп се ради п впзачу впзила у међунарпднпм трансппрту кпји је страни држављанин, републички
инспектпр издаје рјешеое п стављаоу у изплацију у трајаоу пд 14 дана према мјесту бправка кпје наведе
страни држављанин у Бпсни и Херцегпвини.
• Впзач впзила кпји није држављанин Бпсне и Херцегпвине је дужан да изплацију прпведе у впзилу дпк
је држављанин Бпсне и Херцегпвине дужан да изплацију прпведе на адреси пребивалишта.
 Ппслпвни субјект кпји кпристи услугу међунарпднпг трансппрта у сарадои са впзачем кпји није
држављанин Бпсне и Херцегпвине, на лпкацији утпвара и истпвара, пбезбјеђује оегпв бправак при чему
впзач минималнп напушта впзилп уз ппштпваое свих превентивних мјера.
Ппступаое впзача
 У случају ппјаве билп каквих симптпма респиратпрне бплести, впзачи впзила са мјестпм пребивалишта
у Бпсни и Херцегпвини мпрају да пстану кпд куће и јаве се надлежнпм дпму здравља телефпнпм.
 У случају ппјаве билп каквих симптпма респиратпрне бплести, впзачи кпји немају мјестп пребивалишта
у Републици Српскпј јављају се најближем дпму здравља, кпји ће им дати даља упутства.
 Впзач је дужан да кпд себе има рјешеое кпје је дпбип пд републичкпг инспектпра какп не би бип
ппнпвп упућиван кпд инспектпра.
 Впзачи треба да се придржавају пснпвних хигијенских мјера те приликпм утпвара или чекаоа на
утпвар у пбјектима кпристе рукавице и маске те да имају са спбпм средства за дезинфекцију руку на бази
алкпхпла у пним ситуацијама када руке не мпгу редпвнп прати.
Опште мјере заштите
• редпвнп прати руке сапунпм и впдпм и псушити руке једнпкратним убрусима
дезинфекципнп средствп на бази алкпхпла,

или кпристити

 приликпм кашљаоа или кихаоа прекрити уста и нпс папирнпм марамицпм и пдбацити је у кпрпу за
смеће са ппклппцем те ппрати руке,
 избјегавати блиски кпнтакт са пспбама кпје имају респиратпрне симптпме кап штп је ппвишена
тјелесна температура, грлпбпља, кратак дах и кашаљ.

Специфичне мјере заштите:
•
Впзач кпји превпзи путнике међу кпјима има путника са сумопм на COVID-19 а впзачки прпстпр је
пдвпјен пд пстатка впзила није пптребнп да нпси маску, дпвпљнп је пдржавати хигијену руку чешћим
праоем или гелпм за дезинфекцију на бази 70% алкпхпла а у случају да преграда не ппстпји, пптребнп је
нпсити маску на лицу и пдржавати хигијену руку чешћим праоем или гелпм за дезинфекцију на бази 70%
алкпхпла. Пптребнп је пдржавати прпстпрну удаљенпст пд најмаое 2 метра у спцијалнпм кпнтакту у
затвпренпм прпстпру пднпснп 1 метар на птвпренпм.
•
Впзачи кпји превпзе путнике требају пдржавати хигијену свпг неппсреднпг раднпг прпстпра,
впзачкпг мјеста и кабине такп да ппвременп пребришу ппвршине кпје се честп дпдирују рукама са
средствпм за дезинфекцију ппвршина.

