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ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ
ОДСЕКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19
Имајући у виду препоручене мере након укидања ванредног стања у Републици
Србији, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије је у циљу
заштите здравља студената, запослених и свих других посетилаца објеката Одсека,
односно ради спречавања ширења заразне болести COVID-19, донео следећа правила:
1. Зграда Одсека биће отворена почев од дана 01. јуна 2020. године, радним данима
и викендом у периоду од 07:00 до 20:00 часова, и то:
• за студенте Одсека који код себе морају имати индекс, за обављање испитних и
других неодложних обавеза у згради Одсека,
• за остала лица само ако имају оправдан разлог посете Одсеку, по одобрењу на
улазу.
2. Сва лица која улазе у зграду Одсека морају:
• да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),
• да носе личну хигијенску маску која пријања на нос и уста, а пожељно је да носе и
заштитне рукавице,
• да све време боравка у згради Одсека држе дистанцу од најмање два метра од
других лица.
3. Лицима која не буду поштовала сва претходно наведена правила неће бити
дозвољен улазак у зграду Одсека.
4. Лицима која имају повишену температуру или друге симптоме болести COVID19 (кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) неће бити
дозвољен улазак у зграду Одсека.
5. Моле се студенти и сва друга лица да за време трајања опасности од ширења
заразне болести COVID-19 у зграду Одсека улазе само када је то неопходно и неодложно,
те да све потребне информације прибављају путем телефона и интернет странице Одсека.
Ове мере биће на снази док постоји опасност од ширења заразне болести COVID19, а о свим изменама и допунама Одсек ће благовремено обавестити заинтересована
лица.
У Београду,
27. мај 2020. године
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