АКТИ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
у вези са епидемиолошком ситуацијом
изазваном вирусом SARS-CoV-2
10. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О одржавању хигијене и правилима
понашања у уставновама социјалне заштите.

САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.10.%20Instrukcija%20001.pdf

11. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О одржавању хигијене и правилима
понашања у свим установама под
ингеренцијом Министарства.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.11.%20Instrukcija%20002.pdf

12. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О забрани посета и ограничавању кретања у установама
за смештај, начину пријема нових корисника и поступању
у случају евентуалне појаве симптома вирусне инфекције.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.12.%20Instrukcija%20003.pdf

13. март 2020.

НАРЕДБА
О забрани посета и ограничењу кретања у објектима
установа за смештај старих лица.

САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.13.%20Naredba%20001.pdf

ИНСТРУКЦИЈА
О упознавању корисника смештаја у објектима за
социјалне заштите за смештај корисника са правилима
понашања ради спречавања ширења болести COVID-19.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.13.%20Instrukcija%20004.pdf

16. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О организовању распореда рада и радног времена у
центрима за социјални рад – обезбеђивању доступности
услуга центра, обезбеђивању коришћења заштитне опреме
за запослене и сарадњи са јединицама локалне самоуправе.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.16.%20Instrukcija%20005.pdf

17. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О организовању распореда рада и радног времена
у центрима за породични смештај и усвојење.

САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.17.%20Instrukcija%20006.pdf

19. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
За обављање рада ван просторија послодавца
за запослене у установи за смештај корисника.

САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.19.%20Instrukcija%20007.pdf

20. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О организовању распореда рада и радног времена у
центрима за породични смештај и усвојење.

САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.20.%20Instrukcija%20008.pdf

28. март 2020.

НАЛОГ
Установи за смештај корисника – забрањује се боравак и
кретање лица ван система социјалне заштите у објектима
установа социјалне заштите и непосредни контакт са
корисником на смештају свима осим медицинском особљу
и неговатељу/васпитачу и стручном раднику
када је то неопходно.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.28.%20Nalog%20001.pdf

29. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О спровођењу хигијенских и заштитних мера у
установама социјалне заштите за смештај корисника.

САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.29.%20Instrukcija%20009.pdf

30. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
За рад запослених у Сектору за бригу о породици и
социјалну заштиту који за време трајања ванредног стања
обављају рад ван просторија послодавца (рад од куће)
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.30.%20Instrukcija%20010.pdf

31. март 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О спровођењу заштитних и хигијенских мера у
организацијама социјалне заштите за пружање
услуге домског смештаја одраслих и старијих.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.31.%20Instrukcija%20011.pdf

02. април 2020.

НАЛОГ
Запосленима у установи за пружање услуге смештаја
корисника о коришћењу посебне радне одеће и обуће
преко којих се ставља заштитна опрема.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.02.%20Nalog%20002.pdf

03. април 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О поступању установа социјалне заштите у условима
проглашеног ванредног стања изазваног пандемијом
обољевања од вируса COVID-19, у заштити деце без
родитељског старања.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.03.%20Instrukcija%20012.pdf

06. април 2020.

НАЛОГ
Установи за пружање услуге смештаја корисника – израдити
План мера и активности на превенцији и спречавању
ширења заразе COVID-19.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.06.%20Nalog%20003.pdf

10. април 2020.

УРЕДБА
О спровођењу хигијенских и заштитних мера у
установама социјалне заштите за смештај корисника.

САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.10.%20Uredba%20001.pdf

НАЛОГ
За рад запослених у Сектору за бригу о породици и
социјалну заштиту који за време трајања ванредног стања
обављају рад ван просторија послодавца (рад од куће)
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.10.%20Nalog%20004.pdf

12. април 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О поступању установа социјалне заштите за смештај
корисника и организација социјалне заштите за пружање
услуге домског смештаја у околностима појаве COVID-19.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.12.%20Instrukcija%20013.pdf

13. април 2020.

ПРЕПОРУКА
Установама социјалне заштите за смештај корисника и
организацијама социјалне заштите за пружање услуге
домског смештаја – о увођењу 15-дневног сменског рада.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.13.%20Preporuka%20001.pdf

15. април 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О начину поступања у околностима увођења
петнаестодневног сменског рада (изолације) у оквиру
установе социјалне заштите за смештај
корисника/организација социјалне заштите
за пружање услуге домски смештај.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.15.%20Instrukcija%20014.pdf

ИНСТРУКЦИЈА
О распореду рада запослених за време Васкршњих
празника у установама социјалне заштите за смештај
корисника и организацијама социјалне заштите
за пружање услуге домског смештаја.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.15.%20Instrukcija%20015.pdf

20. април 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О поступку поновног пријема корисника услуге смештаја
по повратку са лечења COVID-19 у установу социјалне
заштите за смештај корисника/организацију социјалне
заштите за пружање услуге домског смештаја
одраслих и старијих.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.20.%20Instrukcija%20016.pdf

НАЛОГ
О поступању у околностима појаве COVID-19 код корисника
у установама социјалне заштите за смештај корисника и
организацијама за пружање услуге домског смештаја
одраслим и старијим лицима.
САЗНАЈ ВИШЕ

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.04.20.%20Nalog%20005.pdf

28. април 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О постепеном извођењу у шетње корисника на смештају у
установама социјалне заштите за смештај корисника и
организацијама социјалне заштите за пружање услуге
домског смештаја одраслим и старијим лицима.
САЗНАЈ ВИШЕ

НАЛОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И МАТЕРИЈАЛНУ КОНТРОЛУ
О роковима за достављање извештаја о пословању
за време ванредног стања и интерној ревизији која ће
потом бити упућена у установе у саставу Министарства.
САЗНАЈ ВИШЕ

29. април 2020.

ИНСТРУКЦИЈА
О поступку замене смена у околностима успостављеног
двонедељног сменског рада – превентивне изолације
унутар установе/организације.

САЗНАЈ ВИШЕ

file:///D:/Aleksandar%20NEW/NJ/2020-04-23%20-%20NJ%20-%20NI%20-%20PREGLED%20AKATA%20mzr/Pregled%20akata%20minrzs%20o%20COVID-19%20dopuna%2029%2004/2020.04.29.%20Instrukcija%20018.PDF

