
Општа болница Ваљево 
Број: ОБВ-01-7412 
Датум: 03.10.2014.год. 
Ваљево 
 

У складу са закључцима Комисије за превенцију, контролу и сузбијање 
болничких инфекција у Општој болници Ваљево, одржане дана 03.10.2014.год. 
у вези са извођењем радова на водоводној мрежи у граду, као и овлашћењима из 
члана 23. Статута, в.д. директора Опште болнице Ваљево др Добривоје 
Грујичић издаје следећу 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 
 

- Почев од петка, 03.10.2014.год. у 19,00 часова и у дане викенда, а у циљу 
превенције и заштите здравственог стања хоспитализованих пацијената и 
запослених посете се ограничавају на максимално једну посету по 
пацијенту; 

- Ванредне визите ће се обављати у току дана (петак), као и у дане 
викенда, како би се они пацијенти чије здравствено стање то дозвољава 
превели на лечење у кућним условима; 

- Редукује се редован оперативни програм и исти се прекида у дане 05. и 
06. 10.2014.год., до стицања услова за нормално функционисање. 
Обављаће се пријем хитних стања и изводити само хитне операције; 

- Рад на пословима одржавања хигијене и на пословима обезбеђења 
потребно је организовати са повећаним бројем извршилаца; 

- Обезбедити обавезно присуство координатора свих сектора и помоћника 
директора за сестринство; 

- Сви прегледи пацијената обављаће се искључиво у Служби за пријем и 
збрињавање ургентних стања са дневном болницом за опсервације; 

- Обзиром на обезбеђену довољну количину флаширане пијаће воде за 
пацијенте и запослене, воду из цистерни користити као техничку и 
санитарну воду; 

- На свим одељењима потребно је видно истаћи обавештење да вода и 
након доласка није за пиће, све до момента добијања дозволе о њеној 
здравственој исправности од стране Завода за јавно здравље; 

- У вези са напред изнетим потребно је издати саопштење за јавност, a 
Наредбу објавити на интернет страници и огласним таблама установе. 

 
                       
                                                              в.д. директора Опште болнице Ваљев 
                                                                       др Добривоје Грујичић 
 
  
Дн/ -     в.д. директора 

- заменику директора 
- правној служби              Објављено на огласним таблама ...................... 
- огласне табле 
- ПР служби 
- а/а  
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