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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Кол центар за подршку новосадским студентима током пандемије
У Студентском центру Нови Сад почео је да ради Кол центар, који ће од 8.00 до 20.00 сати
сваког дана, док траје епидемија вируса Ковид 19, помагати станарима студенских домова, у
случају да неко од њих буде заражен вирусом корона. Кол центар је намењен студентима који због
болести морају да остану у својим собама, као и студентима који морају да се самоизолују због
контакта с особама код којих је регистрован Ковид 19, како би могла да им се осигура редовна и
безбедна достава хране, лекова, прање одеће, дезинфекција и достава материјала за учење.
Кол центар је отворио директор Студентског центра Зоран Мартиновић. Потписан је
споразум са удружењима студената Природно математичког факултета, Правног факултета и
Факултета за спорт и физичко васпитање, чијих ће десет волонтера, у случају инфекције колега,
набављати храну, лекове и бити психичка подршка становницима студентских домова.
- Свесни смо чињенице да су студенти најактивнији део станоновништва и особе с највише
друштвених конатаката. Њихово здравље је наш импратив! Пошто извештаји надлежних
здравствених институција и кризног штаба указују да је ширење вируса у узлазној фази, а да у
десет наших домова бринемо о више од 3.000 студената, утврдили смо процедуре рада како бисмо
свели могућност ширења вируса на минимум. Будући да се живот у студентским домовима
разликује од кућних услова, јер су студенти углавном сами у својим собама, обезбедили смо да
студенти, код којих дође до оболевања, или су у изолацији имају редовно снабдевање храном,
лековима и редован сервис прања гардеробе и замене постељине - рекао је Мартиновић.
Он је објаснио да, због безбедности студената, Кол центар неће бити смештен у просторијама
Студентског центра. Примењиваће се савремени, дигитални вид комуникације. Евентуално
угрожени студенти, којима је потребна помоћ, слаће е маил, смс поруку, или ће упутити позив са
објашњењем каква им је помоћ потребна, а оператери Кол центра обавештаваће о томе волонтере
који су најближи угроженим студентима да би им на њихова врата доставили тражену помоћ. Сви
оператери Кол центра добиће обуку од епидемиолога Завода за здравствену заштиту да могу
безбедно да обаве своју улогу.
Директор студентског центра Зоран Мартиновић изјавио је да су предузете све мере да се
предупреди и спречи ширење вируса у новосадским студентским домовима. Хигијенске мере су
подигнуте на максимум. Поред свакодневног чишћења, сви домови се дезинфикују више пута
недељно. Сви студентски домови који припадају установи Студентски центар Нови Сад имају
обезбеђене собе за изолацију студената који су заражени са Ковид 19.
- Од првог дана следимо инструкције Владе Србије и Кризног штаба, као и инструкције
Светске здравствене организације и надлежних здравствених установа. Утврдили смо процедуре
које онемогућавају ширења вируса. Мере свакодневно унапређујемо и прилагођавамо потребама
студената. Сви студенти су у обавези да по уласку у затворени простор носе заштитне маске. У
свим улазима постављени су пултови са средством за дезинфекцију руку. Такође смо појачали и
дезинфекцију просторија за прање одеће и постељине - рекао је Мартиновић.
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Председници савеза студената Природно математичког факултета Раде Седлан, Правног
факултета Борислав Петровић и Факултета за спорт и физичко васпитање Бојан Рашковић
нагласили су да је иницијатива Студентског центра прави потез, јер ће на конкретан начин помоћи
студентима.
- Нови Сад је први град у Србији који је покренуо овакав сервис. То је иначе пракса у
Оксфорду, Кембрижду и на другим најбољим унверзитетима у свету. Студентима и њиховим
родитељима је важно да знају да њихова деца нису препуштена сама себи, и да у сваком тренуку
могу да рачунају на брзу и ефикасну помоћ - рекао је Игор Кнежевић, студент проректор
Универзитета у Новом Саду.
Студенти којима је потребна помоћ могу да се обрате на бројеве телефона: 064/8991961,
064/8991960, или на имејл: covid19@scns.rs.
Нови Сад, 3. децембар
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