
Савети за безбедност током празника због COVID-19

Када особа има интеракцију са што више људи из различитих домаћинстава, што је ближа физичка интеракција и што 
дуже та интеракција траје, већи је ризик да особа која има COVID-19 пренесе исти на друге, било да та особа има симптоме 
или не.

Најбезбедније празнично окупљање је са члановима вашег домаћинства. Ако се ипак одлучите за празнично окупљање, 
размислите о томе како можете да смањите ширење COVID-19 на вољене особе изван вашег дома. Неке идеје укључују:

Планирање окупљања:
•  Мали број присутних. Ограничите број гостију и подстакните виртуелно учешће.
•  Побрините се да не присуствују људи који су болесни, који су у изолацији због позитивног 

резултата теста, који су у карантину или који чекају резултате теста.
•  Замолите госте да носе маске када не могу физички да се удаље једни од других, поготово у 

затвореном простору.
•  Направите распоред седења тако да омогућите физичко дистанцирање. Ако је могуће, 

размислите о томе да сместите чланове појединачних домаћинстава за одвојене столове. 
•  Планирајте краће окупљање.
•  Одржавајте листу гостију са контакт подацима у случају да неко од њих буде обавештен о 

изложености позитивном случају у вашој групи.

Planning

На вашем окупљању:
•  Замолите госте да практикују физичко дистанцирање и да носе маске.
•  Ако је могуће, окупите се напољу.
•  Побољшајте вентилацију када сте у затвореном простору, посебно приликом јела (отворите 

прозоре, укључите циркулисање ваздуха, итд.)
•  Често перите руке и избегавајте додиривање превише површина. 
•  Имајте на располагању доста средстава за дезинфекцију руку за ваше госте. 

Током припреме/послуживања оброка:
•  Све особе које учествују у припреми оброка би требало да носе маску.
•  Ограничите број особа које се налазе у простору за припрему оброка.
•  Избегавајте заједничке оброке и храну коју доносе гости, коју су припремили у својим 

домовима.
•  Размислите о томе да само једна особа служи сву храну, уместо да се појединци сами послужују.
•  Покушајте да користите предмете за једнократну употребу.

Након вашег окупљања:
•  Свако ко се разболи би требало да се изолује и тестира.
•  Ако било ко од гостију буде имао позитиван резултат теста, требало би контактирати све 

госте и рећи им да оду у карантин, надгледају симптоме и да се тестирају у случају да се 
симптоми развију.


