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REHVA-ине смернице о вирусу COVID-19
3. април 2020.
Начин рада и коришћења система у зградама ради спречавања ширења
коронавирусне болести (COVID-19) – (SARS-CoV-2)
на радним местима. Oвим документом је ажурирана верзија од 17. марта,
а нова ажурирања следиће по потреби

Увод
У овом документ REHVA даје преглед савета о раду
и коришћењу система у зградама у областима у
којима је избила епидемија коронавирусне болести (COVID‑19), а како би се спречило ширење
COVID‑19 које зависи од фактора повезаних са си‑
стемима за грејање, вентилацију и климатизацију или
водоводним инсталацијама. Молимо вас да прочита‑
те савете које су даљем тексту дате као привремене
смернице; овај документ ће вероватно бити допуњиван новим информацијама и доказима када буду доступни.
Предлози који следе су намењени као допуна општим смерницама за послодавце и власнике датим у
документу Светске здравствене организације (СЗО)
„Припремање радних места за COVID‑19“. Текст
који следи је првенствено намењен стручњацима за
грејање, вентилацију и климатизацију и лицима која
управљају објектима, али могу да буду корисна и
нпр. стручњацима за заштиту здравља на раду и јав‑
но здравље.
Смерницама су обухваћене предострожности у вези
са зградама и дато је објашњење за нека претеривања. Подручје примене је ограничено на пословне и
јавне зграде (нпр. канцеларије, школе, трговинске
објекте, спортске објекте итд.), где се очекује само
повремено присуство заражених лица; примена ис‑
кључује болнице и објекте за здравствену заштиту
(где обично постоји већа концентрација заражених
људи).
Ове смернице баве се привременим мерама које се
лако могу организовати, а које се могу применити у
постојећим зградама које се још увек користе и у којима борави уобичајен број људи. Савети се односе

Одрицање од одговорности
Овај документ REHVA заснован је на најбољим
расположивим доказима и сазнањима, али су у
многим аспектима информације о коронавирусу
(SARS CoV‑2) врло ограничене или не постоје, те
су за најбоље практичне препоруке коришћени
претходни докази о SARS CoV‑1.1
REHVA искључује сваку одговорност за било ка‑
кву директну, индиректну, случајну или било какву другу штету која би резултовала или била
повезана са коришћењем информација наведених у овом документу.

на кратак период у зависности од тога колико ће локалне епидемије трајати. 1

Путеви преношења
За сваку епидемију важни су путеви преношења инфективног агенса. У веза са COVID‑19 стандардна
претпоставка је да су доминантна два пута преношења: путем великих капљица (капљице/честице које
се испуштају приликом кијања, кашљања, или причања) и путем контакта са површином тј. зараженим
предметом (рука–рука, рука–површина). Трећи пут
преношења који све више привлачи пажњу научне
заједнице јесте пут фекооралног преношења.
1 У последње две деценије били смо суочени са три случаја избијања
коронавирусне болести: (1) SARS – 2002–2003. године (SARS CoV1), (2) MERS – 2012., (MERS CoV) и COVID-19 – 2019–2020. (SARS
CoV-2). У овом документу фокус је на последњем аспекту преношења SARS CoV-2. Када се говори о избијању епидемије САРС, које се
десило 2002–2003. године, користићемо назив SARS CoV-1 вирус.
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Светска здравствена организације је имплицитно потврдила
фекоорални пут преношења за
инфекције SARS CoV-2, види последњи технички информативни
састанак од 2. марта 2020 [1]. У
овом документу се као мера предострожности предлаже испирање WC шоље са затвореном
даском односно поклопцем. Поред тога се препоручује да одводи/решетке на подовима и
другим санитарним уређајима не
буду исушени тако што ће се редовно у њих сипати вода (сваке три недеље, у зависности од
климе), тако да заптивка/сифони добро раде. Ово је у складу
са запажањем током избијања Слика 1. СЗО је објавила механизме изложености капљицама COVIDа-19 SARS CoV-2 (тамно-плава
епидемије вируса САРС 2002. и боја). Светло-плава боја: механизам преношења ваздухом, који је познат за SARS CoV-1 и друге вирусе
2003. године: испоставило се да грипа, а тренутно не постоје пријављени докази конкретно за SARS CoV-2 (слика: уз допуштење Franсу отворене везе са системима
cesca Franchimona)
канализације биле пут преношездуху и 2–3 дана на површинама у просторији при
ња вируса у стамбеној згради у Хонгконгу (Amoy
уобичајеним условима у просторијама [12]. ТаGarden) [2]. Познато је да испирање WC шоље ствакве мале честице вируса остају у ваздуху и могу
ра облаке који садрже капљице и остатке капљица
да пређу велику раздаљину јер их носе ваздушне
када се WC шоља испира са подигнутом даском/пострује у просторијама или у водовима за одвођеклопцем. А имамо сазнања да је вирус SARS CoV-2
ње ваздуха вентилационог система. Преношење
пронађен у узорцима столице (о чему је писано у новаздухом је у прошлости узроковало инфекције
вијим научним радовима и што су објавили кинески
вирусом SARS CoV-1 [13, 14]. За коронавирусну
надлежни органи) [3–5]. Поред тога, сличан случај
болест (COVID-19), то је вероватно, али још није
је недавно пријављен у једном стамбеном комплекдокументовано. Такође не постоје ни забележни
су (Mei House). Према томе, закључак је да се фекоподаци или студије које могу да искључе могућорални путеви преношења не могу искључити као пут
ност преношења честица ваздухом. Један показапреношења.
тељ за то: коронавирус SARS CoV-2 је изолован на
Путем ваздуха постоје два механизма изложености.
брисевима узетих са одводних вентила у просторијама у којима су боравили заражени болесници.
1. Преношење блиским контактом преко великих каОвај механизам подразумева да држање растојапљица (> 10 микрона), које се испуштају и које
ња од 1–2 m од заражених особа можда није допадају на површину не даље од око 1–2 m од завољно и да је корисно повећати вентилацију због
ражене особе. Капљице настају од кашља и кијања
уклањања више честица.
(кијањем се обично ствара много више капљица).
Већина тих великих капљица пада на оближње поКод вируса SARS CoV-2 пут преношења – инфекцивршине и предмете, као што су столови и радни
ја услед изложености честицама од језгра капљица
столови. Људи могу да се заразе тако што додирну
– потврђена је од стране СЗО код болничких проте контаминиране површине или предмете, а зацедура и индиректно, преко смерница да се поветим додирну очи, нос или уста. Ако људи стоје 1–2
ћа вентилација [15]. Тај пут преношења може да се
m од заражене особе, могу се директно заразити
јави када се испуне одређени услови (то јест, опорудисањем капљица које је заражена особа избацитунистичко преношење ваздухом), према наводима
ла кијањем или кашљем.
Кинеске националне комисије за здравље (необјављени резултат). Преношење путем ваздуха је могуће
2. Преношење блиским контактом преко малих кау одређеним околностима, према јапанским изворипљица (< 5 микрона), које могу остати у ваздуху
ма, као што је случај када причате са великим бросатима и које могу да се преносе на веће раздајем људи на малом растојању у затвореном простору,
љине. Оне се такође стварају кашљањем, кијањем
и тада постоји ризик од ширења инфекције чак и без
и причањем. Мале честице (језгро капљице или
кашљања или кијања [16]. У најновијој студији [17]
остаци капљице) настају од капљица које испарадонет је закључак да је могуће преношење путем вавају (капљице од 10 микрона испаравају за 0.2 с)
здуха, јер вирус остаје активан у аеросолу више сати.
и суше се. Величина честице кононавуриса износи
У још једној недавној студији [18] у којој су анали2
80–160 нанометра [8], и остаје активна више сати
зирани случајеви у којима је дошло до великог шиили неколико дана (осим ако се не спроведе сперења болести показано је да затворене средине са
цијално чишћење тј. дезинфекција) [9–11]. SARS
минималном вентилацијом у великој мери доприCoV-2 остаје активан до 3 сата у унутрашњем ваносе карактеристично великом броју секундарних
инфекција. У нацрту рукописа у којем се разматра
2 1 нанометар = 0.001 микрон
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преношење путем ваздуха донет је закључак да се појављују докази који указују да се SARS CoV-2 такође
преноси преко честица у ваздуху [19].

Закључак у вези са преношењем ваздухом
као путем преношења
У овом тренутку неопходни су сви напори да се изборимо са овом пандемијом на свим фронтовима. Због
тога REHVA предлаже да се, посебно у критичним подручјима, примењује принцип ALARA (излагање на
нивоу толико ниском колико је то могуће постићи) и
да се предузме скуп мера које помажу да се контролише ваздушни пут у зградама (поред стандардних
хигијенских мера које препоручује СЗО, види документа Припрема радних места за COVID-19.

у просторију (посебно ако су у тој просторији претходно боравили други). Такође, у зградама са механичком вентилацијом отварањем прозора се може
додатно побољшати вентилација.
Отворени прозори у тоалетима са пасивним окном
или системима за механички одвод ваздуха може
да узрокује струјање контаминираног ваздуха из тоалета у друге просторије, што подразумева да вентилација почиње да ради у супротном смеру. Тада
отворене прозоре треба избегавати. Ако не постоји
одговарајућа одсисна вентилација из тоалета и провертравање отварањем прозора не може да се избегне, важно је да прозори буду отворени и у другим
просторијама, како би се постигло унакрсно струјање ваздуха у згради.

Практичне препоруке за рад
система у зградама

Влажење и климатизација ваздуха
немају корисни учинак

Повећати довод ваздуха и одсисну вентилацију

Релативна влажност и температура доприносе преношењу вируса у унутрашњем простору, тако што
утичу на отпорност вируса, формирање језгра капљица и осетљивост слузокоже људи који бораве у простору. Преношење неких вируса у зградама може се
ограничити мењањем температуре ваздуха и нивоа
влажности. У случају COVID-19 то, нажалост, није
решење, будући да су коронавируси отпорни на промене средине и осетљиви су само на врло високу релативну влажност изнад 80% и температуру изнад
30 °С, што је неизводљиво и неприхватљиво у зградама из других разлога (нпр. топлотна угодност и размножавање микроба).

У зградама са механичким вентилационим системима препоручује се продужено време рада. Променити време сата тајмера система тако да започне са
вентилацијом номиналне брзине најмање 2 сата пре
коришћења зграде и пребацити га на мању брзину 2
сата након коришћења зграде. Вентилација треба да
ради 24 h свих седам дана у недељи (24/7), са мањим
бројем измена ваздуха (без искључивања) када људи
не бораве у просторијама. У зградама које су испражњене због епидемије (неке пословне или школске
зграде), није препоручљиво да вентилација буде искључена, већ да ради са мањом брзином. С обзиром
на пролећно време са малим потребама за грејањем
и хлађењем, горње препоруке носе са собом ограничене енергетске казне, а помажу да се одстране честице вируса из зграде и уклоне честице вируса са
површина.
Општи савет је да се спољашњи ваздух доводи у што
већој могућој разумној мери. Кључни аспект јесте
количина свежег ваздуха који се доводи у простор
по особи. Ако се због рационализације рада број запослених смањи, преостале запослене не треба концентрисати у мањем простору, већ одржавати или
повећати социјалну дистанцу (најмање растојање
треба да буде од 2 до 3 метра) између њих, како би
се повећала ефикасност пречишћавања ваздуха вентилацијом.
Одсисни вентилациони системи у тоалетима треба да
раде без прекида 24/7 и треба обезбедити стварање
потпритиска, нарочито како би се избегло фекоорално преношење.
У већој мери проветравати просторије
отварањем прозора
Општа препорука је клонити се простора са великим бројем људи и простора са лошом вентилацијом.
У зградама без механичких вентилационих система
препоручује се често отварање прозора (чешће него
што је уобичајено, чак и када то узрокује топлотну
нелагодност). Проветравање отварањем прозора је
тада једини начин да се повећа број измена ваздуха. Може се отворити прозор 15 минута када уђемо

Утврђено је да SARS CoV-2 има висок ниво стабилности током 14 дана на температури од 4 °С; да би се
вирус деактивирао, била је потребна температура од
37 °С током једног дана и 56 °С у трајању од 30 минута [20].
Стабилност (отпорност) вируса SARS CoV-2 је испитивана на уобичајеној унутрашњој температури
од 21-23 °С и релативној влажности од 65% са врло
високом стабилношћу вируса при овој релативној
влажности [21]. Заједно са претходним доказима о
MERS CoV, ваљано је документовано да влажност до
65% може да има врло ограничен или никакав утицај на стабилност вируса SARS CoV-2. Према томе,
докази не подржавају да ће умерена влажност (RH
40–60%) бити корисна за смањење отпорности тј. активности вируса SARS CoV-2, што значи да влажење
НЕ ПРЕДСТАВЉА методу за смањење отпорности тј.
активности вируса SARS CoV-2.
Мале капљице које нас занимају (0,5–10 микрона)
брзо испаравају при било којем степену релативне
влажности (RH). Назални систем и слузнице су осетљивије на инфекције при врло ниском RH од 10–
20%, и то је разлог због чега се понекад препоручује
одређено влажење током зиме (до нивоа од 30%).
Међутим, ова индиректна потреба за влажењем током зиме у случају COVIDа-19 није од значаја с обзиром на наступајуће климатске услове (од марта
месеца се очекује да унутрашња релативна влажност
(RH) буде већа од 30% у свим европским климатским
условима без влажења).
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Према томе, у зградама које имају централизовано
влажење, нема потребе мењати задате вредности система за влажење (обично 25% или 30%). Будући да
ускоро почиње пролеће, ти системи свакако не би
требало да раде.
Системи за грејање и хлађење могу да раде нормално, јер не постоје директне импликације на ширење
COVIDа-19. Обично није потребно никакво подешавање задатих вредности за системе грејања или хлађења.
Безбедно коришћење одељака за
рекуперацију топлоте
Под одређеним условима честице вируса у одводном
ваздуху могу поново да уђу у зграду. Уређаји за рекуперацију топлоте могу да пренесу вирус закачен за
честице са стране одвода ваздуха на страну довода
ваздуха цурењем.
Регенеративан ваздух за размењиваче топлоте ваздуха (тј. роторе, који се такође зову термо-точкови) може да буде осетљив за веће цурење у случају
лошег пројекта и одржавања. За ротационе размењиваче топлоте у доброј функцији који имају секторе за прочишћавање и који су правилно подешени,
количина цурења је отприлике иста као код плочастих размењивача топлоте у опсегу 1–2%. У постојећим системима цурење треба да буде испод 5% и
мора да буде компензовано повећањем вентилације спољашњим ваздухом према стандарду ЕN 167983:2017. Међутим, многи ротациони размењивачи
можда нису правилно инсталирани. Најчешћа грешка је та што су вентилатори постављени тако да се
ствара виши притисак на страни одсисног ваздуха.
То узрокује да издувни ваздух цури у доводни ваздух.
Степен неконтролисаног преноса загађеног издувног
ваздуха у тим случајевима може да буде 20% [24],
што је неприхватљиво.
Показано је да ротациони размењивачи топлоте, који
су правилно конструисани, постављени и одржавани, преносе скоро нула загађивача везаних за честице (укључујући бактерије, вирусе и гљивице које се
преносе ваздухом), али је преношење ограничено на
загађиваче у гасовитом стању, као што су дим дувана и други мириси [27]. Према томе, не постоје докази да би се цурењем преносиле честице које носе
вирусе почев од 0.1 микрона. Због тога што количина цурења не зависи од брзине ротације ротора, није
потребно да се искључе ротори. Нормалан рад ротора омогућава да већи број измена ваздуха. Познато је да је цурење којим се преносе честице највише
при слабом ваздушном струјању, те се зато препоручује већи број измена ваздуха.
Ако се сумња на цурење у одељцима за рекуперацију топлоте, могуће је извршити подешавање притиска или премошћивање (неки системи могу да имају
бајпас), како би се избегла ситуација у којој ће виши
притисак на страни одвода изазвати цурење ваздуха на страни довода. Разлике у притиску могу да се
исправе пригушивачима или другим начинима. У закључку препоручујемо да се уради инспекција опреме за рекуперацију топлоте, између осталог и да се
измери разлика у притиску. Ради сигурности, особље
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за одржавање треба да поступа по стандардним процедурама за безбедност код рада са прашино, што
обухвата ношење рукавица и заштиту за дисајне органе.
Преношење честица вируса преко уређаја за рекуперацију топлоте није проблем када систем за грејање,
вентилацију и климатизацију има двоструку завојницу или други уређај за рекуперацију топлоте који гарантује 100% одвајања ваздуха између повратне и
доводне стране [28].
Не користити рециркулацију
Честице вируса у повратним водовима такође могу
поново да уђу у зграду када централизоване клима
коморе имају део за рециркулацију. Препорука је да
се избегава централна рециркулација за време епидемије SARS CoV-2: затворите пригушивач за рециркулацију (преко система за управљање зградом или
ручно).
У случају да то доведе до проблема са капацитетом
хлађења или грејања, то се мора прихватити, зато
што је важније спречити контаминацију и заштити
здравље људи него гарантовати топлотну угодност.
Понекад клима коморе и одељци за рециркулацију
имају филтере за повратни ваздух. То не би требало
да буде разлог да се пригушници за рециркулацију
држе отворено, јер ови филтери обично не уклањају
ефикасно честице са вирусом, јер је њихова ефикасност стандардна (F4/F5 или ISO класа филтера грубе честице/ePM10) [29] а не HEPA ефикасност.
Неки системи (вентилаторски конвектор и индукционе јединице) раде са локалном циркулацијом (у просторији).
Када је то могуће (када не постоји велика потреба
за хлађењем), препоручује се да ове јединице буду
искључене, како би се спречила поновна суспензија честица вируса у просторији (нарочито када у просторије користи више од једне особе). Вентилаторски
конвектори имају грубље филтере који практично не
одстрањују мале честице, али и даље могу да сакупљају честице.
На површини размењивача топлоте вентилаторског
конвектора могуће је деактивирати вирус грејањем
вентилаторских конвектора до 60 °С један сат или до
40 °С током једног дана.
Ако се вентилаторски конвектори не могу искључити,
препоручује се да њихови вентилатори раде стално,
јер се вирус може наталожити у филтерима и може
се јавити поновна суспензија вируса када се вентилатор искључи. Приликом сталног рада са циркулацијом, честице вируса ће бити одстрањене са издувном
вентилацијом.
Чишћење водова нема никакав
практичан учинак
Постоје претеривања са препоруком да се чисте вентилациони водови како би се избегло преношење
SARS CoV-2 преко вентилационих система. Чишћење
водова није ефикасно против преношења инфекције
из једне просторије у другу, зато што вентилациони
систем није извор заразе ако се следе горе дата упут-

ства о рекуперацији топлоте и рециркулацији. Вируси
прикачени за мале честице се не таложе лако у вентилационим водовима и обично ће их ваздушна струја свакако избацити напоље. Због тога нису потребне
никакве измене уобичајених поступака за чишћење
и одржавање. Много је важније повећати довод свежег ваздуха, избегавати рециркулацију ваздуха према горе наведеним препорукама.
Мењање филтера за спољашњи ваздух
није неопходно
У контексту епидемије COVID-19, поставља се питање да ли филтере треба заменити и који је ефекат
заштите у врло ретким приликама спољашње контаминације вирусом, на пример ако су одводи за
ваздух близу отвора за довод ваздуха. Модерни вентилациони системи (клима коморе) имају фине филтере за спољашњи ваздух одмах после отвора за
узимање спољашњег ваздуха (класа филтера F7 или
F83 или ISO еPM2,5 или еPM1), који добро филтрирају честице из спољашњег ваздуха. Величина голе
честице коронавируса од 80–160 nm (PM0.1) мања
је од површине задржавања (одвајања) на филтеру
F8 (ефикасност одвајања 65–90% за PM1), али многе такве мале честице ће се задржати на влакнима
филтера механизмом дифузије. Честице SARS CoV-2
се такође спајају са већим честицама које се већ налазе на површини задржавања (одвајања) филтера.
То подразумева да у ретким случајевима контаминираног спољашњег ваздуха, стандардни фини филтери за спољашњи ваздух обезбеђују заштиту за ниску
концентрацију и повремено шире вирусе у спољашњем ваздуху.
Одељци за рекуперацију топлоте и рециркулацију опремљени су филтерима за издувни ваздух мање
ефикасности (F4/F5 или ISO грубе, ePM10), чији је
циљ заштита опреме од прашине. Ови филтери не
морају да филтрирају мале честице, јер ће честице
вируса бити вентилиране издувних ваздухом (такође
види препоруку за некоришћење рециркулације под
„Не користити рециркулацију”.
Што се тиче замене филтера, може се користити уобичајена процедура одржавања. Зачепљени филтери
у овом контексту не представљају извор контаминације, али смањују довод ваздушне струје, што само
по себи има негативан ефекат на контаминацију у
просторијама. Зато се филтери морају мењати према
уобичајеној процедури када се прекораче граничне
вредности притиска или времена, или према планираном одржавању. У закључку, не препоручује се мењање постојећих филтера за ваздух и њихова замена
са другом врстом филтера, нити се препоручује да се
мењају раније него што је уобичајено.
Особље задужено за одржавање система за грејање, вентилацију и климатизацију могло би да буде
у ризику када филтери (нарочито филтери за издувни ваздуху) нису замењени у складу са стандардним
безбедносним процедурама. Да бисте били сигурни,
увек претпоставите да филтер на себи имају активан
3 З астарела класификација филтера из ЕN 779:2012, која је замењена стандардом ЕN ISO 16890-1:2016, Филтери за ваздух за општу
вентилацију – Део 1: Техничке спецификације, захтеви и систем
класификације засновани на ефикасности честице материје (ePM).

микробиолошки материјал, укључјујући и активне
вирусе. Ово је посебно важно у згради у којој је недавно постојао случај инфекције. Филтере треба мењати када се систем искључи, уз ношење рукавица и
заштите за дисајне органе, и треба их одложити у затворену кесу.
Пречишћивачи ваздуха за просторије
могу да буду корисни у одређеним
ситуацијама
Пречишћивачи ваздуха за просторије ефикасно одстрањују честице из ваздуха, што пружа сличан
ефекат као вентилација. Да би били ефикасни, пречишћивачи треба да имају минимум HEPA ефикасност
филтера. Нажалост, већина пречишћивача ваздуха за просторије који имају привлачне цене нису довољно делотворни. Уређаји који користе принципе
електростатичке филтрације (нису исти као јонизатори простора) такође често раде доста добро. Због
ограничене ваздушне струје која пролази кроз пречишћиваче ваздуха, површина коју могу ефикасно да
опслужују обично је прилично мала, углавном мања
од 10 m2. Уколико неко одлучи да користи пречишћивач ваздуха (понављамо: повећање редовне вентилације често представља знатно ефикасније решење),
препоручује се да се уређај постави у близини зоне
дисања. Специјални уређај за УВ чишћење који треба поставити за обраду доводног ваздуха или ваздуха
у просторији често је ефикасан, јер убија бактерије
и вирусе, али то је обично једино прикладно решење
за опрему која се користи у објектима за здравствену заштиту.
Упутства за коришћење даске/поклопца
за клозетску шољу
Ако на WC шољама постоје даске/поклопци, препоручује се испирање WC шоље са спуштеном даском/
поклопцем како би се минимизирало ослобађање капљица и остатака капљица из облака ваздуха. Важно
је да заптивачи/сифони добро раде у сваком тренутку. Према томе, постарајте се да станари зграде добију упутства да користе даске/поклопце.

Преглед практичних мера за
рад система у зградама
1.	Обезбедите вентилацију спољашњим ваздухом у
простору
2.	Пребаците вентилацију на номиналну брзину
најмање два сата пре коришћења зграде и пребаците на мању брзину два сата након коришћења зграде
3.	Ноћу и викендом не искључујте вентилацију, већ
држите системе укључене да раде мањом брзином
4.	Редовно проветравајте просторије отварањем
прозора (чак и у зградама са механичком вентилацијом)
5.	Вентилација у тоалету треба да ради 24 h током
целе недеље.
6.	Избегавајте отварање прозора у тоалетима како
бисте осигурали правилан смер вентилације
7.	Подучите станаре тј. кориснике зграде да испирају WC шољу са затвореном даском/поклопцем
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8.	Пребаците клима коморе са рециркулацијом на
рад са 100% спољашњим ваздухом
9.	Прегледајте опрему за рекуперацију топлоте
како бисте се уверили да је цурење под контролом
10.	Искључите вентилаторске конвекторе или нека
раде тако да вентилатори стално буду укључени
11.	Не мењајте подешене вредности за грејање, хлађење и евентуално влажење
12.	Не планирајте чишћење водова (цеви) у овом периоду
13.	Замените централне филтере за спољашњи ваздух и повратни ваздух као што је уобичајено,
према плану одржавања
14.	Редовна замена филтера и рад на одржавању треба да се обављају уз уобичајене заштитне
мере, укључујући заштиту дисајних органа

Повратне информације
Ако сте стручњак за питања обухваћена ових документом и имате примедбе или предлоге за његова
побољшање, молимо вас да контактирате са нама путем имејла на info@rehva.eu. Молимо вас да када
нам пишете имејл, као предмет наведете „Привремени документ о COVID-19”.
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