
План Б 

ТРАНСПОРТ МОБИЛНОГ РТГ АПАРАТA СА COVID 19 I(први) 
СПРАТA ГРУДНОГ ОДЕЉЕЊА НА ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ 

COVID 19 

1. РТГ техничар у ЛЗО  из ПУЦ најављује одговорним особама 
одељења кардиологије и коронарне јединице на локал 570 о 
транспорту мобилног РТГ апарата кроз ходник тих одељења ради 
затварања свих врата и уклањања свих лица из простора пролазног 
ходника.  
  

2. РТГ техничари пре него крену на инфективно одељење 
дензификовану касету стављају у најлон кесу, а са собом понесу  
још једну најлон кесу ( у њој се враћа касета) 
Напомена: два ртг техничара гурају мобилни ртг апарат; а претходно су залепили на касету фластер 
са именом и презименом  пацијента који се снима 
 

3. РТГ техничари користе ЛЗО (капа, маска, визир, три пара 
рукавица на рукама, заштитни мантил, каљаче) и крећу из 
ПУЦ→кроз поликлинички део болнице →кроз стаклена клизна 
врата косом равни топле везе→право ходником до средњег лифта 
преко пута магнета→лифтом се подижу на I спрат до 
посткоронарне 
 

4. Мед.сестра/техничар са грудног одељења дезинфикује и покреће 
мобилни РТГ апарат са I спрата Грудног одељења COVID 19 и 
извози га испред улазних врата; поново дезинфикује испред лифта и 
покрива чистим дезинфикованим најлоном; и предаје РТГ 
техничарима испред стаклених улазних врата коронарне јединица. 
 
 

5. РТГ техничар испред стаклених врата коронарне јединице  
преузима дезинфикован апарат, провозећи преко натопљене крпе 
дезинфекционим средством, дезинфикујући точкиће апарата, 
пролази кроз ходник посткоронарне→до косе равни лево→до сивог 
лифта, лево.  



6. Сиви лифт „CORONA“ откључава портир позивом на број 1651 или 
6651 од стране мед сестре са I спрата грудног одељења; односно 
главна сестра. 
 

7. Дезинфикованим „CORONA“ лифтом се апарат подиже до улазних 
стаклених врата инфективног одељења.   
 

8. Јeдан од РТГ техничар остаје испред лифта на кардиологији, а 
други са апаратом иде лифтом до инфективног одељењеа, поставља 
апарат у ходнику код лифта. 

9.  РТГ техничар позвони на  инфективно одељење, излази најављен 
пацијент у пратњи /или га већ чекају у већ утврђеном просотору на 
спрату испред инфективног одељења 
 

10.  Пацијент користи ЛЗО ( маску и рукавице) 
 

11.  Пацијент се постави за снимање,држећи касету рукама, након 
експозиције ртг техничар преузима касету од пацијента и пацијент 
се враћа на инфективно одељење 
 

 
12.  РТГ техничар дезинфикује апарат и касете алкохолом ( алкохол 

обезбеђује инфективно одељење)  
 

13.  РТГ техничар дезинфикује руке и скида први пар рукавица, 
дезинфикује друге рукавице алкохолом поново дезинфикује касету и 
убацује је у другу кесу 
 

 
14.  РТГ техничар са касетом , гура апарат у лифт и спушта се на 

кардиологију→ изгура апарат из лифта ( апарат чека ДРУГИ РТГ 
техничар)→ који поново дезинфикује апарат алкохолом. 
 

15.  РТГ техничар који је сликао спушта се лифтом са касетом до 
изласка у сиви мали круг, а портир чека да му откључа лифт. 
 

 



16.  РТГ техничар по изласку из лифта скида контаминирану ЛЗО 
опрему са себе(капу, маску,рукавице, једнократни мантил, 
назувице..) одлазу у ПУЦ 
 

17.  РТГ техничар који је остао да чека апарат да се са инфективног 
спусти на кардиологију по дезинфекцији апарата скида један пар 
рукавица које одлаже код лифта, дензификује руке алкохолом и 
гура апарат на грудно одељење при чему му неко од запослених са 
кардиологије помаже на стрмој равни да не би дошло до нежељених 
догађаја са апаратом и запосленим. 
Напомена: да би се обезбедила два РТГ техничара за мобилни апарат током ноћи, као испомоћ ће 
бити РТГ техничар са класике у поликлиничком делу болнице; који ће лифтом преко пута магнета 
подићи се на I спрат посткоронарне и чекати колегу РТГ техничара из ПУЦ. 
 

18.  РТГ техничар са класике чека испред сивог „COVID“ лифта; и он 
вратити апарат гурањем апарата преко стрме равни до стаклених 
врата коронарне јединице. 
Напомена: неко од запослених са кардиологије помаже РТГ техничару на стрмој равни да не би 
дошло до нежељених догађаја са апаратом и запосленима. 

 
19.  Дезинфекција апарата и повратак је истим путем, уз најаве свим 

одељењима( сестра са кардиологије најављује), а дезинфекција 
одлазних и долазних путева обавља спремач/сестра кардиологије 
 

20.  Портир поново закључава сиви „CORONA“лифт на нивоу 
кардиологије 

         Напомена: прскалица са алкохолом стоји на сестринском пулту кардиологије преко пута    

       „CORONA“лифта.  

 


