
Додатак 2 
 
ПРАВИЛАН ТРАНСПОРТ И ЗАСЕЈАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
код пацијената са сумњом на COVID 19  у МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ  
 

 
Инфективно одељење телефоном најављује Микробиолошкој лабораторији 

узимање биолошких узорака. Лабораторијски техничар пре поласка из лабораторије 
најављује се служби обезбеђења, долази до сивог лифта у малом кругу и из лифта 
преузима биолошки материјал прописно запакован од стране сестре инфектолошког 
одељења.  

 
            Лабораторијаки техничар се враћа истим путем до лабораторије. Лаборант је 
прописно одевен  у ЛЗО (маска, дупле латекс рукавице, заштитни мантил). 
 

1) Лаборант обавештава о своме поласку из лабораторије Службу обезбеђења на  
                  тел: 6370 (портир у служби за пријем и збрињавање ургентних стања), тел: 6651  
                  и лок: 383 (портир у хируршком блоку) - ради откључавања/закључавања 

 
2)  Лаборант пере и дезинфикује  руке. 

 
3) Лаборант облачи личну заштитну опрему ЛЗО (заштитни мантил, заштитну 

маску, дупле латекс рукавице). 
 

4) Лаборант се спушта степеницама на бочни излаз поред хирушке амбуланте   
     и из лифта у малом кругу уз пратњу портира преузима биолошки материјал 

упакован у транспортни контејнер. 
 
5) Лаборант се враћа истим путем до микробиолошке лабораторије. 
      
6) Донети биолошки узорак се уноси у лабораторију - просторија бр. 64 и  
     спушта се на први радни сто од улаза, са леве стране (сто на коме се засејавају 

копрокултуре) 
 
7) Дезинфиковати транспортни  контејнер средством за дезинфекцију на бази  
    алкохола ( нпр.Дезифен А са пумпицом). 
 
8) Скинути спољне латекс рукавице, одложити у жуту канту са жутом кесом за  
    инфективни отпад. 
 
9) Доње латекс рукавице дезинфиковати и по отварању тројног паковања извадити 

узорак и засејати по стандардној процедури за дати узорак. (рукавице 
дезинфиковати при сваком отварању тројног паковања узорка) 

 
10) Након култивације биолошки узорак одложити у жуту канту са жутом кесом за 

инфективни отпад (примена свих препоручених пооштрених мера за безбедно 
уклањање инективног одпада) 



11) Инкубација засејаног узорка у термостату уз мере опреза. 
 
12) Поступати опрезно са инкубираним материјалима све време дијагностичког  
       рада у лабораторији. 

 
Од 07.00 - 19.00 лаборанти који раде у преподневној или поподневној смени 

врше преузимање/култивације узорака. (лок.216) 
 
Од 19.00 - 07.00 приправни лаборант преузима/култивише узорке.(служ.тел 6253) 

 
ЛЗО је обавезна код засејавања свих респираторних биолошких узорака и 

поступати са њима по процедури за високоинфективни медицински отпад. 

 
 
 
 
 


