Табела 2. Фазе вакцинације и циљне групе
Фаза – доступност
вакцине

Циљна група
1. Запослени у здравственим
установама са највишим
ризиком од настајања или
преношења инфекције

1.1) запослени у јединицама интезивног лечења у ковид болницима,
2) запослени ковид амбулантама домова здравља и пријемно-тријажним центрима болница,
3) запослени у ковид болницама у директном контакту са оболелима на одељењима
4) запослени у лабораторијама за директну дијагностику ковид 19,
5) запослени на интензивном лечењу и хируршким одељењима у не-ковид болницама,
6) запослени на осталим одељењима у не-ковид болницама,
7) запослени у домовима здравља.

2. Запослени у домовима за
стара лица и другим
установама социјалне заштите

2. Запослени у домовима за стара лица и другим установама социјалне заштите

1а.*
ФАЗА 1.
доступност
вакцине за
1-10%
популације

1. Особе старије од 65 година које стално бораве у домовима за стара лица и другим установама
социјалне заштите;
Старије узрасне групе
2. Особе старије од 75 година у општој популацији;
1б.*
становништва
3. Особе у старосној групи 65-74 године у општој популацији са вишеструким факторима ризика;
4. Корисници установа социјалне заштите (осим домова за стара лица) у којима је отежано или
немогуће спровођење нефармаколошких мера превенције и сузбијања.
1. Особе у старосној групи 65-74 године у општој популацији које нису обухваћене у претходној фази;
2. Особе млађе од 65 година са коморбидитетима или здравственим стањем које представља висок
ризик од настанка тешког облика болести или смрти;
3. Запослени у службама/установама од виталног значаја (са повишеним ризиком од настанка или
трансмисије болести или који не могу да обезбеде физичку дистанцу);
1. Особе са коморбидитетима
4. Запослени у државној управи и локалној самоуправи који су посебно изложени инфекцији
ФАЗА 2.
које не спадају у старије
(непосредни рад са странкама, рад на терену и сл.) или који су посебно угрожени од настанка тешких
доступност
узрасне групе становништва
облика болести и смртног исхода (присуство коморбидитета);
вакцине за
2-8. Запослени у одређеним
5. Запослени у комуналним и јавним предузећима;
11-20%
установама од значаја за
6. Запослени у Министарству унутрашњих послова и правосуђу;
популације
функционисање друштва
7. Запослени у предузећима и установама од посебног значаја за функционисање друштва које одреди
Влада Републике Србије или орган управе коме Влада Републике Србије повери израду такве листе
приоритета;
8. Запослени у образовању у установама са већим ризиком од трансмисије вируса (факултети и средње
школе);
9. Запослени у предшколским установама .
*Фазе 1а и 1б ће се у одређеном периоду одвијати истовремено у зависности од расположивих количина вакцина, као и карактеристика самих вакцина
ФАЗА 3.

1. са мањим ризиком од трансмисије вируса (основне школе);

доступност
вакцине за
21-50%
популације

.

1. Остали запослени у
образовним установама
2. Есенцијално особље ван
медицинског и образовног
сектора
3. Запослени у
лабораторијама са виским
ризиком од инфекције
4. Особе одређеног
социјалног статуса

2. које није обухваћено у другој фази
3. рад са SARS-CoV-2 вирусом
4. 1. Мигранти и тражиоци азила у колективном смештају;
2. Групе особа које живе у нехигијенским насељима;
3. Бескућници и особе које живе у екстремном сиромаштву;
4. Особе старије од 50 година на издржавању кривичних санкција.

