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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 28 став (8) и член 58 став (1) од Законот за заштита на населението 
од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 
149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20) 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 2021 
година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, 

НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА 
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ 

COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И 
ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА

Член 1
Во Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски 

протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението 
од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и 
временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 
13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 
113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21, 141/21, 146/21, 153/21, 162/21, 176/21, 
187/21, 193/21, 199/21, 204/21 и 220/21), во член 13 точка 2 во ставот 4 зборовите: 
„пионерски, кадетски, младински и“ се бришат.

Во точка 11 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Исклучок од став 1 од оваа точка се установите од областа на културата (театри, кина, 

филхармонија и други) кои може да организираат и одржуваат настани во затворениот дел 
на објектите до  50% исполнетост од капацитетот на просторот, при што посетителите 
мора да поседуваат сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од 
вирусот SARS-CoV-2, односно примени две дози на вакцина против заразната болест 
COVID-19.“

Член 2
Прилогот број 5., Прилогот број 18., Прилогот број 19. и Прилогот број 42. се 

заменуваат со нов  Прилог број 5., Прилогот број 18., Прилогот број 19. и Прилог      број 
42. кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

Бр. 40-678/30 Претседател на Владата
13 октомври 2021 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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Прилог број 5 

Протокол
за активности во установите за згрижување и 

воспитание на деца

УСТАНОВАТА

- Пред да се отворат установите потребно е да се исчистат и дезинфицираат сите  
простории во објектите, да се направи чистење и дезинфекција на целата опрема и 
инвентарот (во занималните, кујните, магацините, пералните, собата за изолација, 
административните простори и другите простории во објектите); (од страна на Локалната 
самоуправа или од Центрите за јавно здравје да се направи дезинфекција на просторот и 
дворовите во градинките);

- После извршената дезинфекција да се направи проветрување на просториите;
- Установата да обезбеди доволна лична заштитна опрема (маски и ракавици ) за 

вработените;
- Установaта да има без контактен термометар за секој влез на установата;
- Установата да обезбеди доволна количина на средства за одржување на општа и лична 

хигиена, средства за дезинфекција на вработените и просторот;
- На влезните врати во објектите да има поставено бариера за дезинфекција;
- Да им се укаже  на вработените за обврската да го следат сопственото здравје и 

состојбата на децата при прием и во текот на престојот на децата во установата. 
Вработените да се однесуваат одговорно и да се придржуваат кон општите препораки за 
превенцијата на COVID-19 (физичко растојание и употреба на лична заштитна опрема), на 
работното место и вон;

- Веднаш  да се отстранат вработените лица од своите работни места доколку имаат 
било какви  симптоми на болест;

- Да се дезинфицираат прекинувачите, кваките на вратите мијалници, масите и 
столиците на секои два часа во текот на денот;

- Да се бришат во текот на денот повеќе пати  подовите во објектот, а теписоните каде 
што постои можност да се отстранат;  

- Активностите во дворот да се реализираат така што ќе се избегне меѓусебен контакт 
на различни воспитни групи на деца во исто време;

- Да се направи распоред за прием на децата по воспитна група и да има 10 минути 
период за прием помеѓу воспитните групи доколку влегуваат на исти влез;

- Да се одбележи  пред секој влез на објектите растојание од два метри за родители при 
предавање на деца (само еден родител кој носи заштитна маска);

- Задолжително мерење температура со без контактен термометар на вработените при 
влегување во установа и воведување на задолжително миење на рацете или дезинфекција;

- Задолжително мерење  температура со без контактен  термометар на децата  при  
прием во установата и задолжително  миење на рацете;

- Да се обезбеди растојание од 1,5 - 2м меѓу масите за седење на децата;
- Да се обезбеди креветче и по две  постелнини за  секое дете; 
- Да се стават едукативни постери со препораки за превентивни активности на 

истакнати места;
- Вработените задолжително да носат заштитни маски на своите работни места;
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- Да се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира 
храна од главната кујна до другите објекти;

- Воспитните групи за деца до две годишна возраст да имаат максимум до 15 деца и 
двајца вработени во смена;    

- Воспитните групи за деца од две до десет годишна возраст да имаат  максимум до 25 
деца и двaјца вработени во смена;   

- Во период на користење на годишни одмори на вработените (јуни-август) може да се 
направи спојување на деца од различни воспитни групи  и тоа групи до две годишна 
возраст и групи од две до десет годишна возраст  но бројот на деца во група не смее да 
биде поголем од 15 деца (во групи до две годишна возраст) и 20 деца (во групи од две до 
десет годишна возраст). Воспитувачот кој во својата група ќе преземе деца од друга 
воспитна група истите ги евидентира на дневна основа и списокот го прикачува во 
дневниот оперативен план.

- Секој родител да достави лекарска потврда од матичен лекар за здравствената 
состојба на своето дете;

- Да се организира престојот на децата на таков начин што ќе се избегне меѓусебен 
контакт на различни воспитни групи на деца (сместени во одделни простории) во 
согласност со можностите, игрите се препорачува да се организираат што е можно повеќе 
на отворено во мали групи;

- Не се дозволува собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички 
простории;

- Лицата кои доставуваат храна задолжително да носат заштитни маски и ракавици, 
храната за децата да се  остава пред занималната, а децата да јадат во својата занимална со 
претходно направена дезинфекција на масите; 

- Установата да обезбеди потврда од родителот/ родителите дека се во работен однос.

ВОСПИТНО/ЗГРИЖУВАЧКИОТ КАДАР

- Секој вработен мора да носи задолжително лична заштитна опрема (маска) кога е  на 
работно место;

- Практикување на често миење на рацете и посебно внимание да се посвети на 
потребата од засилени хигиенски мерки во случај на миење,  хранење, држење во рацете 
на децата;

- При  јадење не се дозволува децата да споделуваат храна едни со други;
- Не се користат играчки што не се перат и дезинфицираат, особено меки играчки 

(платнени, плишани) истите да се отстранат од групите-занималните; 
- Не се мешаат играчки помеѓу воспитни групи и деца пред да се измијат и 

дезинфицираат. Да се воспостави јасна постапка за миење, дезинфекција и отстранување 
на чиста и „валкана“ - користена играчка за да се спречи вкрстувањето. 

- Да се воведе задолжително миење на рацете на деца при прием и почесто миење во 
тек на денот, а задолжително после кивање, кашлање, плачење, пред и после консумирање 
храна и одење во тоалет; 

- Да се воведе задолжителен надзор на децата при миење на рацете;
- Кога се менуваат пелени во помалите групи, строго да се почитува постапката за 

одржување на хигиената на рацете пред и после менувањето и отстранувањето на пелени. 
После промена на пелена да се направи миење на рацете на детето, како и миење и 
дезинфекција на површини и конечно миење на рацете по постапката;
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- Кога се користат средства за дезинфекција, да се земе предвид правилната примена во 
согласност со упатствата на производителот во врска со целта, концентрацијата, начинот 
на употреба и потребното време за контакт;

- Средствата за дезинфекција да се чуваат надвор од дофат на децата;
- Редовно, во согласност со временските услови да се отвораат прозорците, особено во 

просториите за деца. Да не се користи вештачка вентилација;
- Пасивен одмор – да се организира спиењето така што децата да бидат поставени на 

креветите според принципот „нозе - глава“ со препорачано растојание од 1,5 – 2 м. Да се 
обезбедат единечни кревети и постелнина за секое дете и истите да бидат обележени со 
име на детето,  строго водејќи грижа да  не се мешаат;

- Да се спроведуваат засилени воспитни активности со деца, со цел да се олесни 
разбирањето и усвојувањето на новите правила за заштита од вирусите и да се створат 
навики кај децата за лична хигиена, за важноста на често и правилно миење на рацете 
(минимум 20 секунди - на пр. со песна), кашлање и кивање во подлактницата, за 
просторно растојание за што треба да се размислува преку игра на деца - ставете ги да 
седат на растојание едни од други - на пр. да вежбаат да ги истргнуваат рацете и да ги 
мавтаат за да не се допрат, да избегнуваат  да го допираат лицето и др.;

- Да се контролираат причините за отсуство на деца, да се контактира со родителите, а 
доколку е потребно и со матичниот педијатар или лекар од надлежниот центар за јавно 
здравје;

- Да не се спроведуваат организирани групни активности во објектот (настани, итн.), 
како и организирана посета на места каде што се очекува да се соберат голем број на луѓе 
(кина, театри и сл.) ;

- Во случај на здравствени промени кај згрижените деца, треба да се преземе следново:
- во случај на промена во здравствената состојба (зголемена температура) – да се 

изолира детето во просторијата за изолација, веднаш да се извести родителот / старателот, 
доколку детето има температура се препорачува мерењето на температурата да биде со 
без контактен термометар, доколку температурата на телото се мери со обичен 
термометар, потребна е дезинфекција на  термометарот како  и  миење или дезинфекција  
на рацете.

- Да се провери здравјето на другите деца во групата и да се изолираат сите сомнителни 
случаи;

- Во случај на потврда на инфекција со COVID-19, да не се користи местото каде што 
престојувало лицето, да се извести надлежната епидемиолошка служба во Центарот за 
јавно здравје која ќе даде понатамошни насоки за функционирање на установата. 

- Се препорачува да се избегнуваат игри и активности во кои има контакти, игри со 
топки како и размена на  лични предмети играчки и сл.;  

- Доколку е возможно, децата од воспитната група да го користат  исклучиво тоалетот 
на  нивната занимална;

- Се забранува влегување на други возрасни лица освен одговорните лица на групата;
- Се дозволува влегување во групата на други возрасни лица кои ќе бидат вклучени во 

реализација на воспитно образовни активности од дејноста згрижување и воспитание на 
деца доколку истите поседуваат сертификат/потврда за извршена имунизација 
(вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примени две дози на вакцина и поминати 
14 дена од примената втора доза на вакцина против заразната болест COVID-19, и притоа 
лицето мора да носи задолжителна лична заштитна опрема (маска) и да го почитува 
целосно Протоколот.
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РОДИТЕЛИ

- Родителите при носење на децата во градинка задолжително да имаат заштитна маска;
- Да го почитуваат  утврденото време за носење на детето во установата како и 

просторното растојание при предавање и земање на детето;  
- Носење  и земање на  детето од градинка да го врши само еден родител освен во 

исклучителни ситуации со најава да биде друго лице; 
- Доколку родителот забележи појава на симптоми кај детето (зголемена температура, 

повраќање, пролив и др.) да не го носи детето во градинка и веднаш да се консултира со 
лекар;

- Родителот/родителите пред повторно да го вклучи детето во градинката потребно е да 
достави/ат потврда од работодавач дека се во работен однос;

- Родителот да обезбеди лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба 
на своето дете.

__________

Прилог број 18

Протокол за постапување на основните училишта во  Република Северна 
Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство 

на учениците во учебната 2021/2022 година

1. Наставниот процес во учебната 2021/2022 година се одвива со физичко присуство во 
училиштето.

2. Првиот ден од наставата задолжително започнува со упатства за учениците за тоа 
како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на 
рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и 
вработените во училиштето. 

3. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на 
училишната зграда. 

4. На влезот од училиштето, во ходниците и училниците се поставуваат едукативно-
информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето и 
средства за дезинфекција на раце. 

5. Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитнa 
маскa и дезинфекција на рацете за сите вработени и ученици во училиштето. За време на 
големиот одмор носењето на маски на отворен простор не е задолжително, но со 
почитување на потребното растојание меѓу учениците.

6. Се дозволува учениците со посебни потреби или со пречки во развојот, кај кои 
носењето на лична заштита на лицето при реализацијата на воспитно образовниот процес 
би било проблематично или контраиндицирано, да бидат ослободени од носење на лична 
заштита (заштитна маска), со претходно доставена медицинска потврда од лекар.

7. На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник кој му 
помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство.

8. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, се 
организира редарска служба, со цел спроведување на редот и одржување на потребното 
растојание меѓу учениците. За време на големиот одмор, редарска служба се организира и 
во училишниот двор. Редарите се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за 
што одлучува директорот на основното училиште. 
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9. На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната температура 
пред влегување во автобусот и се врши дезинфекција на рацете. Учениците кои имаат 
зголемена температура (над 37.4°) се враќаат дома со препораки родителот да превземе 
соооветни здравствени мерки. Превозниците кои вршат превоз на ученици ги почитуваат 
и применуваат протоколите за превоз на патници.

10. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со 
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се 
упатува кај матичен лекар.

11. На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со 
безконтактен топломер. Во случај на зголемена телесна температура (над 37.4°) не се 
дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај 
матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не 
смеат да доаѓаат на училиште.

12. Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето 
и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за 
родителите/старателите/образовните или личните асистенти на учениците со посебни 
образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето.

13. Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравување меѓу вработените во 
училиштето и меѓу учениците. 

14. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката 
канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца и носење на заштитна 
маска/прекривка на лице.

15. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 
одвива преку телефон или преку онлајн апликација која што ќе ја договорат родителите и 
наставниците, или доколку дозволуваат временските услови на отворено.

16. Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на 
вработените во училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и на крајот на 
секоја смена, а најмалку два пати на ден. Училиштето изготвува листа на сите површини 
кои треба редовно да бидат чистени.

17. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку 
половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.

18. За време на наставата во училницата, доколку дозволуваат временските услови, се 
остава отворен прозорец. Во училницата (доколку ги има) се избегнува употребата на 
уреди за климатизација и вентилација.

19. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на 
одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни 
активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси 
според упатство на производителот.

20. Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на 
помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба 
да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре). 

21. Тоалетите треба да бидат функционални заради овозможување услови за почесто 
миење на рацете со проточна вода и сапун и почесто се чистат со задолжително водење на 
евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси 
според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум 
хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол 
за дезинфекција на горни површини.
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22. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека 
учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.

23. Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта, соблекувални, 
училишните трпезариии другите помошни простории, се врши веднаш по користењето од 
страна на секоја група ученици.

24. Во основните училишта каде има продолжен престој, потребно е истиот да биде 
организиран во рамките на расположливите просторни капацитети и да се реализира со 
ученици од иста паралелка и од исто оддление.

25. Храната која се подготвува во училишните кујни за децата со продолжен престој, 
треба да биде со стриктно почитување на правилата за добра производствена и хигиенска 
пракса утврдена со Закон за безбедност на храна, како и НАССР стандардите  и 
Протоколите за заштита од Ковид 19.

26. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории треба да биде од 
група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на повеќе ученици 
од различни паралелки.

27. Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка 
или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и 
влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои 
не се ученици на тоа училиште со исклучок на претставниците на Министерство за 
образование и наука, Биро за развој на образование, Државен просветен инспекторат или 
други државни органи кои спроведуваат надзор над спроведувањето на прописите и 
законите од областа на образованието и здравствената заштита.

28. Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во 
училиштата од споредниот влез на училиштето (доколку има таков влез училиштето), а 
главниот влез е дозволен само на сервисерите и другите служби чии услуги се неопходни 
(пр. спроведување на превентивни и анти-епидемични мерки како што се проверка на вода 
за  потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително почитување на мерките за 
заштита од вирусот.

29. Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало 
контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна 
просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот треба да 
воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни 
насоки за постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до 
општината, а општината до Министерството за образование и наука.

30. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со 
задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува 
родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со 
цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.

31. Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД-19, се известува 
епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје која итно треба да направи анкета 
со наставниците и учениците за проценка на степенот на ризик врз основа на контактите 
кои ги имале.

Напомена: Овој протокол важи и за државните основни училишта (училишта со 
ресурсен центар, државното музичко и балетско училиште),  со дополнителните мерки за 
заштита од КОВИД -  19 согласно спецификте на воспитно-образовната дејност и услуги 
кои ги испорачуваат.
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Прилог број 19

Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија 
за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците 

во учебната 2021/2022 година

1. Наставниот процес и воспитно - образовната работа во учебната 2021/2022 година се 
реализира со физичко присуство во училиштето.

2. Првиот ден од наставата задолжително започнува со упатства за сите учениците за 
тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да носат маски, да одржуваат физичко 
растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на 
останатите ученици и вработените во училиштето. 

3. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на 
училишната зграда.

4. На влезот во училиштето, во ходниците и во училниците задолжително се 
поставуваат едукативно-информативни материјали и насоки за заштита на здравјето и 
безбедност во училиштето.

5. На влезот во училиштето се поставуваат средства за дезинфекција, како и во 
училниците и другите простории.

6. Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитнa 
маскa и дезинфекција на рацете за сите вработени и ученици во училиштето. За време на 
големиот одмор носењето на маски на отворен простор не е задолжително, но со 
почитување на потребното растојание меѓу учениците.

7. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, се 
организира редарска служба, со цел спроведување на редот, задолжително спроведување 
на дезинфекција и носење на заштитни маски и  одржување на потребното растојание 
меѓу учениците. За време на големиот одмор, редарска служба се организира и во 
училишниот двор. Редарите се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што 
одлучува директорот на средното училиште.

8. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со 
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се 
упатува кај матичен лекар.

9. На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со 
безконтактен топломер. Во случај на зголемена телесна температура (над 37.4°) не се 
дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај 
матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не 
смеат да доаѓаат на училиште.

10. Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето 
и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за 
родителите/старателите/образовните или личните асистенти на учениците со посебни 
образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето.

11. Се дозволува учениците со посебни потреби или со пречки во развојот, кај кои 
носењето на лична заштита на лицето при реализацијата на воспитно образовниот процес 
би било проблематично или контраиндицирано, да бидат ослободени од носење на лична 
заштита (заштитна маска), со претходно доставена медицинска потврда од лекар.

12. Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања меѓу вработените во 
училиштето и меѓу учениците.
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13. Учениците и вработените кои до училиштето користат јавен превоз го почитуваат 
протоколот за превоз на патници во јавниот сообраќај.

14. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката 
канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца и носење на заштитна 
маска/прекривка на лице.

15. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 
одвива преку телефон или преку онлајн апликација, којашто ќе ја договорат родителите и 
наставниците, или доколку дозволуваат временските услови на отворено.

16. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку 
половина час пред пристигнувањето и по заминувањето на учениците, а доколку 
дозволуваат временските услови, пожелно е да се остави отворен прозорец за време на 
наставниот час.

17. Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на 
вработените во училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и на крајот на 
секоја смена, а најмалку два пати на ден. Училиштето изготвува листа на сите површини 
кои треба редовно да бидат чистени.

18. За реализација на практичната обука и учењето преку работа, училиштето изготвува 
распоред за користење на училишните капацитети кој го истакнува на видно место во 
училиштето. Користењето на училишните капацитети е со задолжително почитување на 
сите протоколи за безбедност на учениците.

19. Учениците и одговорните наставници задолжително ги почитуваат протоколите на 
компаниите (во погоните, хигиенско-санитарните објекти, одделот за исхрана и сите други 
делови каде што може да се движат учениците во компанијата).

20. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории препорачливо е 
да биде од група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на 
ученици од различни паралелки за што училиштето однапред подготвува распоред.

21. Употребата на тоалетите се организира со присуство на помал број ученици и 
запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од 
тоалетот додека излезе ученикот којшто е внатре) и тоа за време на наставните часови за 
што учениците се благовремено информирани.

22. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за 
спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство 
од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% 
белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција 
на горни површини.

23. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, во време кога 
учениците се во училишниот двор за време на училишните одмори и по завршување на 
сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое 
делува на вируси според упатство од производителот.

24. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат пред започнување 
на наставата, за време на наставата и по завршувањето на сите училишни активности.

25. Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта, соблекувалните и другите 
помошни простории, се врши по користењето од страна на секоја група ученици.  

26. Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка 
или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и 
влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои 
не се ученици на тоа училиште, со исклучок на претставниците на Министерство за 
образование и наука, Биро за развој на образование, Државен просветен инспекторат или 
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други државни органи кои спроведуваат надзор над спроведувањето на прописите и 
законите од областа на образованието и здравствената заштита.

27. Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало 
контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна 
просторија со задолжително носење на заштитна маска, а директорот треба да воспостави 
комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни насоки за 
постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до општината, а 
општината до Министерството за образование и наука.

28. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со 
задолжително носење на заштитна маска и веднаш ги известува родителите/старателите, 
кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел консултација и 
натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.

29. Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД-19, се следат протоколите од 
Министерството за здравство за тој ученик, а училиштето врши консултации со Центарот 
за јавно здравје, за натамошно постапување со паралелката на која припаѓа ученикот.

Напомена: Овој протокол важи и за Државните средни училишта за средно 
образование за ученици со посебни образовни потреби со интернатско сместување, средно 
уметничко образование, спортската гимназија и спортската академија со дополнителните 
мерки за заштита од КОВИД -  19 согласно спецификте на воспитно-образовната дејност и 
услуги кои ги испорачуваат.

__________
Прилог број 42

Општ Протокол
за организирање на настани

• Задолжително носењето на лична заштитна опрема
- Задолжително е носењето на лична заштита на лицето на сите посетители и сите 

членови на тимовите задолжени за организација, согласно член (2) од Уредбата со 
законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, 
сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на 
населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.107/20).

- посетителите да поседуваат сертификат/потврда за извршена имунизација 
(вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примени две дози на вакцина против 
заразната болест COVID-19.

• Одржување на физичко растојание
- Престојот на публиката на настанот задолжително се регулира со обележани места за 

седење, поставени на растојание од 1,5-2 м, не е дозволено стоење и групирање на 
посетителите од публиката, освен на концертите, каде е дозволено стоење на публиката;

- Задолжително одржување на физичко растојание од два метри на сите членови на 
тимовите задолжени за организација;

- Ограничување на капацитетот на посетители:
- Настаните на отворено да се организираат со 50% од капацитетот на просторот каде 

што ќе се одржува настанот.
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- Настаните на затворено да се организираат со 50% од капацитетот на местото каде 
што се одржува настанот.

• Обезбедување честа дезинфекција на рацете:
- Задолжителна дезинфекција на раце на влез на сите посетители и сите членови на 

тимовите задолжени за организација;
- Задолжителна дезинфекција на раце на сите посетители и сите членови на тимовите 

задолжени за организација, за целото времетраење на настанот.
• Редовно чистење и дезинфекција на средината:
- Засилени санитарно-хигиенски мерки, редовно и зачестено одржување на хигиената 

на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење со употреба 
на средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, 
алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство 
кое се користи во размер 1:100) за подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните 
површини.

• Поставување на јасно видливи места едукативно-информативен материјал за 
почитување на општите превентивни мерки, носење заштитни маски, одржување на 
физичко растојание, редовно/често дезинфицирање на рацете и правилна респираторна 
хигиена.

• Задолжително присуство на редарска служба која ќе го контролира спроведувањето на 
горенаведените мерки:

- На влезот;
- Во просторот каде се одржува настанот.
• Се препорачува електронска продажба на билети, но доколку е потребно да има 

билетара:
- Пред билетарата да се обележи растојание односно место за чекање од 1,5 до 2 метри;
- Меѓу вработениот и посетителот да се обезбеди растојание од 1,5 до 2 метри или 

заштитна бариера;
- Персонализирање на продадените билети, односно регистрација при купување на 

билетите (име и презиме, контакт телефонски број).
Врз основа на горенаведените општи препораки секој организатор на настан потребно е 

да изготви протокол за реализација на планираниот настан кој ќе го објави јавно со цел 
навремено информирање на посетителите и учесниците во настанот за правилно следење 
на протоколот.

Напомена: Со дадените препораки се опфатени кината, театрите, балетските 
претстави, оперските претстави, филмските проекции, концертите, мултимедиските 
проекти, фестивалите и манифестациите од дејноста на културата, а не се опфатени 
приватните веселби.


