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На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 2 тачка 1 Уредбе
о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а на основу
проглашеног ванредног стања у Републици Србији у циљу реализације активности везано за
актуелну епидемолошку ситуацију, командант Штаба за ванредне ситуације општине Кула,
доноси
НАРЕДБУ
НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима фризерских и козметичарских (педикира и маникира) салона
и теретана на територији општине Кула , да су у обавези да од 27. април 2020. године, ограниче
радно време са корисницима услуга у салонима - теретанама и то:
- од 07:00 до 17:30 часова у данима кад није на снази забрана кретања (полицијски час) уз
обавезну примену следећих мера превенција.
ЗА ФРИЗЕРСКЕ И КОЗМЕТИЧАРСКЕ САЛОНЕ
-

на улазу у објекат видно истакнути правила понашања за запослене и кориснике услуга
• ношење заштитне опреме (маске и рукавице);
• физичка дистанца;
• дезинфекција руку приликом уласка у салон и
• обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон,

- на уласку у салон мора бити дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством)
- редовно проветравати и дезинфиковати простор у салону
- приликом уласка у салон (запослени и корисници) морају вршити дезинфекцију руку
- корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона (телефоном)
- у салалону може боравити ограничен број корисника тако да раздаљина између два
корисника буде минимум 2 метра
- приликом рада са корисницима обавезно је носити заштитне опреме (маске и рукавице)
- приликом пружања козметичарске услуге (хигијенске неге и улепшавање лица и тела)
потребно је услуге под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести
- сва опрема и средства за рад морају бити дезинфиковани после употребе
- отпадни материјал који настаје у раду салона ставити у пластичну кесу за ђубре и добро је
завезати
- коришћење заједничких и помоћних просторија (кафе кухиње,просторије за пресвачење,туш
кабине,тоалета и слично)након сваког појединачног коришћења извршити дезинфекцију
- радне површине и инвентар који се користи често мора се дезинфиковати сваког дана
ЗА ТЕРЕТАНЕ И ФИТНЕС КЛУБОВЕ

- на видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и
кориснике услуга теретана
- на улазу у теретане мора бити дефинисана дезо баријера
- редовно вршити проветравање и дезинфекцију свих радних површина,опреме,справа и
других реквизита за вежбање као и пода теретана
- приликом уласка у теретану запослени и корисници морају вршити дезинфекцију руку
- запослени морају носити заштитна средства (маску и рукавице) током целокупног радног
времена
- корисници морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене
- корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона
(телефоном)
- коришћење заједничких и помоћних просторија (кафе кухиње,просторије за
пресвачење,туш кабине,тоалета и слично)након сваког појединачног коришћења извршити
дезинфекцију
- распоред опреме,справа и других реквизита за вежбе морају бити на удаљености
најмање 2 метра односно простор где се врши вежбање мора имати 10 квадратних
метара по вежбачу
- опрема,справе и реквизити морају се дезинфиковати после сваке употребе
Образложење
Штаб за ванредне ситуације општине Кула на седници одржаној 27. априла 2020. године у
поступку који је претходио овој Наредби, а у складу са чланом 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.
88/2018), члана 17 став 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020) и проглашеног ванредног стања и циљу реализације Наредбе,
наређује се власницима свих и козметичарских (педикира и маникира) салона и теретана општина
Кула да приступе реализацији неопходних мера како је то дато.
На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 2 тачка 1 Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана
17 став 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник
РС”, бр. 27/2020), а у складу са проглашеним ванредним стањем на терену донета је наредба као
у диспозитиву.
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