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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 25 ноември 2021 
година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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, 220/21, 234/21, 237/21 и 242/21), Прилогот број 52., се 
заменува со нов Прилог број 52. кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

Бр. 40-678/33                              Претседател на Владата
25 ноември 2021 година на Република Северна Македонија,

Скопје                              Зоран Заев, с.р.

Прилог број 52

Протокол за отворање и работа на приредувачите на игри на среќа во казино

1. Се дозволува бројот на лица да биде согласно бројот на автомати во објектот.
2. На влез е задолжително да има редарска служба.
3. Редарската служба ќе врши дезинфекција на раце на сите лица кои влегуваат во 

објектот и контрола на заштитна опрема (заштитни маски).
4. Редарската служба ќе врши контролирано пропуштање на лица во објектот со 

запазување на физичко растојание од најмалку 2 м до казино рецепцијата.
5. Позициите за регистрација на посетители мора да бидат одвоени најмалку 2 м една 

помеѓу друга.
6. Доколку лицата не носат заштитна опрема (заштитни маски) не смеат да се пуштаат 

и да се движат низ објектот.
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7. Вработените задолжително да вршат редовна дезинфекција и миење на раце и да 
носат заштитна опрема (заштитна маска).

8. Задолжително одржување на физичко растојание од најмалку 1,5 м.
9. Во случај на помало растојание задолжително да се користат пластични, стаклени 

или слични прегради, паравани и слично.
10. Заштитната опрема е задолжителна при движење низ објектот.
11. Присуството на лица на касите низ објектот е со одржување на физичко растојание 

од 2 м.
12. На видни места да бидат поставени соодветни информации за запазување на 

мерките за заштита и безбедноста на вработените и гостите.
13. Дозволено е послужување пијалаци во внатрешноста на казиното.
14. Задолжително да се врши редовно чистење со дезинфекционо средство на секое 

играчко место по секоја употреба.
15. На крајот на смената задолжително механичко 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.

16. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за 
спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

За играње на апарати на игри на среќа (АИС) се применува една од следниве мерки:
1. Доколку гостите седат на играчкото место на АИС и притоа е запазено минималното 

растојание или играчкото место е обезбедено со пластични, стаклени или слични прегради 
тогаш носењето на заштитна опрема е задолжително за време на играта.

2. Доколку гостите седат на играчкото место на АИС со повеќе играчки места 
(електронски рулет) и притоа е запазено минималното растојание или играчкото место е 
обезбедено со пластични, стаклени или слични прегради тогаш носењето на заштитна 
опрема е задолжително за време на играта.

За играње на масите за жива игра се применуваат следниве мерки:
1. Игра на маса за жива игра Американски Рулет се одвива со задолжително носење на 

заштитна опрема. 
2. Игра на маса за жива игра Блек Џек, Карабиан Покер, Ултимејт Тексас Покер и други 

казино игри кои се играат на маси со седум играчки места, се одвива со задолжително 
носење на заштитна опрема.

3. Игра на маса за жива игра Тексас Холдем Покер се одвива преку едно играчко место 
со задолжително носење на заштитна опрема.


