Стручно-методолошко упутствo за спречавање уношења
и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији –
ИЈЗС „Др. М. Ј.Батут“
Измена Прилога 16. Критеријуми за завршетак изолације болесника са
COVID-19
Ове препоруке заснивају се на постојећем знању о трајању заразности особа са
дијагностикованом SARS-CoV2 инфекцијом и подложне су променама.
Подаци за доношење одлуке о прекиду изолације су време појаве првих
симптома и знакова болести и њихово трајање, односно време добијања првог
позитивног теста (PCR или брзог антигенског) на SARS-CoV-2, у зависности
да ли се ради о симптоматској или асимптоматској инфекцији узрокованој
SARS-CoV-2.
Рутинско контролно RT-PCR тестирање није потребно ради доношења одлуке
о прекиду изолације код особе инфициране вирусом SARS-CoV-2, осим при
доношењу одлуке о трајању изолације код имунокомпромитованих особа и
одређених категорија становништва.
Симптоматски и асимптоматски случајеви COVID-19
За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 изолација траје 7
(седам) дана, почев од датума позитивног резултата теста за детекцију вируса
SARS-CoV-2 (PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан, и то уколико
је пацијент афебрилан без употребе антипиретика најмање 24 часа и има
побољшање респираторних и других симптома COVID-19.
Особа која има повишену температуру и/или изражене друге симптоме
COVID-19, треба да се посаветује са својим лекаром о наставку кућног лечења
и након седмог дана од почетка болести. О трајању хоспитализације као и
трајању кућног лечења након хоспитализације одлуку доносе ординирајући
лекари зависно од клиничког стања оболеле особе.
Имунокомпромитовани пацијенти
За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 код особа које имају
примарне или секундарне имунодефицијенције изолација траје 14 дана, почев
од датума појаве првих симптома, односно од датума позитивног теста на

SARS-CoV-2, који се рачуна као нулти дан уколико је пацијент афебрилан без
употребе антипиретика најмање 24 часа и има побољшање респираторних и
других симптома COVID-19.
Изолација се прекида четрнаестог дана без претходног тестирања.
Код особа које имају примарне или секундарне имунодефицијенције изолација
се може прекинути након 7. дана уколико се добије негативан резултат на PCR
тесту урађеном не пре 7. дана од дана почетка изолације. Уколико је особа
позитивна на контролном тестирању, тест се може поновити након 5-7 дана.
Након истека 14. дана изолација се прекида без обзира на резултат контролног
тестирања.
Особа која има повишену температуру и/или изражене друге симптоме
COVID-19, треба да се посаветује са својим лекаром о наставку кућног лечења
и након 14 дана од почетка болести. О трајању хоспитализације као и трајању
кућног лечења након хоспитализације одлуку доносе ординирајући лекари
зависно од клиничког стања оболеле особе.

