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20211332233

 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 15 јуни 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 и 126/21), во член 13, во точката 3. точката на крајот од реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите „освен на отворените делови-терасите на 
ноќните барови и клубови (дискотеки), со  50% од капацитетот на просторот и ограничен 
број на посетители до најмногу 1.000 посетители“.

Во точка 10. ставот 1 се менува со нов став 1 кој гласи:
„10. Се забранува во сите угостителски објекти и угостителскиот објект/дел за исхрана 

во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за 
сместување), на бензинските станици, казината и обложувалниците и други објекти кои во 
склоп на истиот даваат угостителски услуги, прием на посетители и гости и послужување 
во затворениот дел на објектите, а во текот на работното време се дозволува работа само 
на отворените делови – тераси од угостителскиот објект, почнувајќи од 16 јуни 2021 
година, освен служење пијалаци во внатрешноста на казината и автомат клубовите.“.

Точката 11. се брише.
Точката 12. станува точка 11..

Член 2
Во член 15 по точката 78. се додава нова точка 79., која гласи:
„79. Протокол за работа на установи за вон-семејна социјална заштита на стари лица во 

услови на епидемија на заразната болест COVID-19 – Прилог број 79.“.



Службен весник на РСМ, бр. 133 од  15.6.2021 година 

2 од 10

Член 3
Прилогот број 42., Прилогот број 57., Прилогот број 58. и Прилогот број 78. се 

заменуваат со нов  Прилог број 42., Прилог број 57., Прилог број 58. и Прилог број 78. кои 
се дадени во прилог и се составен дел на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

Бр. 40-678/18 Претседател на Владата

15 јуни 2021 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

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).

- 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 и ограничен број на посетители до максимум 1.000 
посетители, освен концертите, кои може да се организираат со 50% од капацитетот на 
просторот каде што ќе се одржуваат;

- Настаните на затворено да се организираат со 30% од капацитетот на местото каде 
што се одржува настанот и ограничен број на посетители до максимум 1.000 посетители;

- 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.
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- 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!

Прилог број 57
П Р О Т О К О Л

ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА КАФЕТЕРИИ*

1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат 
заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.

2. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои може да седат и се дозволува работа 
само на отворените делови – терасите од објектите кои се  најмалку од една страна 
отворени, со кровна констукција.

3. Дозволено е послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси само во 
отворениот дел од објектите, односно на терасите.

4. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице 
пред влезот на угостителскиот објект.

5. Во просторот за послужување на гости, каде има поставено маси, да се обезбеди 
растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.
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6. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
7. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за 

одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и 
послужување на пијалаци.

8. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со 
средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по 
заминување на секоја тура на гости.

9. 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.

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

11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење 
на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

12. Забрането организирање на прослави (веселби, родендени и сл.) во отворен и 
затворен дел од објектот.

13.  Се дозволува организирање на музички настани со настап на музички уметници во 
отворениот дел од објектот (пејачи/музички групи/диџеи), кои треба да бидат оддалечени 
најмалку 5 метри од најблиската маса за гости, без право на движење помеѓу гостите.

14. Максимален број на лица на една маса се ограничува на 6 лица.
15. Се ограничува максималното ниво на бучава на 55 децибели.

*ОВОЈ ПРОТОКОЛ СЕ ОДНЕСУВА И ЗА РАБОТАТА НА НОЌНИТЕ БАРОВИ И 
КЛУБОВИ (ДИСКОТЕКИ), КАДЕ СЕ ДОЗВОЛУВА РАБОТА САМО НА ОТВОРЕНИТЕ 
ДЕЛОВИ-ТЕРАСИ НА НОЌНИТЕ БАРОВИ И КЛУБОВИ (ДИСКОТЕКИ), СО 50% ОД 
КАПАЦИТЕТОТ НА ПРОСТОРОТ И ОГРАНИЧЕН БРОЈ НА ПОСЕТИТЕЛИ ДО 
НАЈМНОГУ 1.000 ПОСЕТИТЕЛИ.

Прилог број 58
П Р О Т О К О Л

ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНА

1.  Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат 
заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.

2.  Се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат само гости кои може да седат и 
лица кои преку шалтер ќе подигнуваат нарачки и се дозволува работа само на отворените 
делови – терасите од угостителските објекти кои се  најмалку од една страна отворени со 
кровна констукција.

3.   Дозволено е послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси само во 
отворениот дел од угостителскиот објект, односно на терасите.

4.  Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред 
влезот на угостителскиот објект.

5.  Во просторот за послужување на гости каде има поставено маси, да се обезбеди 
растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.

6.   Максимален број на лица на една маса се ограничува на 6 лица.
7.   Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
8.  Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за 

одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и 
послужување на храна.



Службен весник на РСМ, бр. 133 од  15.6.2021 година 

5 од 10

9.  Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за 
дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при заминување 
на гостите од секоја маса.

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

11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење 
на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

12. Забрането организирање на прослави (свадби, родендени, крштевки и сл.) во 
отворен и затворен дел од објектот.

13. Се дозволува организирање на музички настани со настап на музички уметници во 
отворениот дел од објектот (пејачи/музички групи/диџеи), кои треба да бидат оддалечени 
најмалку 5 метри од најблиската маса за гости, без право на движење помеѓу гостите.

14. Се ограничува максималното ниво на бучава во угостителските објекти за исхрана 
на 55 децибели.

*Угостителските објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, 
крштевки и слично) можат да ја организираат работата како ресторани на отворено во 
отворениот дел од угостителскиот објект, односно на терасите, како и да организираат 
свадби со присуство на музичари, согласно соодветниот наменски Протокол.

Прилог број 78
П Р О ТО К О Л

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ СВАДБИ/ПРОСЛАВИ И 
ВЕСЕЛБИ

1. Организирањето свадби, прослави и веселби е дозволено во отворениот дел на 
угостителскиот објект/тераса. Тераса претставува простор кој има покрив и кој е отворен 
од трите страни.

2. На влезот на отворениот дел од угостителскиот објект/терасата треба да има 
поставено дезинфекциско средство со видливо известување дека е задолжително да се 
дезинфицираат рацете при пристигнувањето.

3. Задолжително е мерење на температура пред влез на гостите од страна на одговорно 
лице од угостителскиот објект. Доколку кај некој од гостите се констатира покачена 
телесна температура (температура повисока од 37,5 степени) веднаш ќе бидат вратени и 
упатени да се јават кај својот матичен лекар.

4. Организаторот е должен да ги извести гостите дека доколку кај некој од гостите се 
констатира покачена телесна температура, ќе бидат вратени и советувани да се пријават 
кај својот матичен лекар.

5. Доколку на отворениот дел од угостителскиот објект/терасата има поставено 
прегради/ѕидови направени од плексиглас, пластика или стакло, потребно е да се 
отстранат или отворат така што просторот на терасата да остане од трите страни отворен.

6. Бројот на гостите се ограничува на максимум 50% исполнетост на капацитетот на 
отворениот дел.

7. Задолжително е при влегувањето на гостите истите да бидат спроведени од страна на 
одговорно лице од угостителскиот објект .

8. Организаторот има за обврска да достави листа на гости и распоред на маси за 
седење до одговорниот менаџер на угостителскиот објект кој има за обврска да го 
евидентира секое лице - гостин на прославата.
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9. Во случај на доаѓање на лица не евидентирани во листата на гости по добиено 
одобрение од организаторот ќе им се одобри присуство и ќе бидат внесени во листата за 
евиденција на присутни гости.

10. Организаторот на прославата има за обврска сите гости да ги запознае со 
препораките, условите и начините под кои се одржува свадбата.

11. Задолжително е почитување на општите превентивни мерки и препораки при 
пречек на гости и за цело времетраење на свадбата (забрането е поздравување со 
ракување, гушкање или друг вид на физички контакт со гостите).

12. Само при организирање на свадби дозволено е ангажирање на музичари односно 
естрадни уметници кои се лиценцирани.

13. Музичарите треба да бидат оддалечени најмалку 5 метри од најблиската маса за 
гости, без право на движење и пеење помеѓу гостите.

14. Јачината на музиката не треба да ја надминува пропишаната граница на јачина во 
угостителски објект.

15. Дозволено е играње на подиум за игра со обезбедено простор од 4 м2 по лице при 
што е потребно да се почитува препорачаната дистанца.

16. На гостите им е дозволено да влезат во затворениот/внатрешниот дел од објектот 
при потреба да користат тоалет.

17. При престој на гостин во затворениот/внатрешниот дел на објектот задолжително е 
носење заштитна маска за што мора да бидат поставени јасни известувања во објектот.

18. Вработените во угостителскиот објект задолжително носат заштитни маски преку 
устата и носот и зачестено одржуваат хигиена и дезинфекција на раце .

19. Дозволен е максимален број од 6 лица на една маса со задолжително почитување на 
пропишаното растојание помеѓу секој гостин и растојание помеѓу масите.

20. He е дозволено послужување на гости на маси за стоење и на шанк.
21. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
22. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за 

одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и 
послужување на храна .

23. По завршување на прославата, задолжително е 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.

24. Редовно одржување на хигиената во тоалетите со задолжително водење на 
евиденција за спроведеното чистење и употреба на препорачаните антивирусни 
дезинфекциони средства.

Прилог број 79
П Р О Т О К О Л

ЗА РАБОТА НА УСТАНОВИ ЗА ВОН-СЕМЕЈНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
СТАРИ ЛИЦА ВО УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ 

COVID-19
Овој протокол има за цел утврдување на услови за спроведување на работниот процес 

во работните простории на установите за вон-семејна социјална заштита на стари лица, 
негова контрола и евалуација во услови на вонредна ситуација од епидемија на COVID-19, 
Коронавирус.

Протоколот е документ кој се заснова на одлуките, препораките, одредбите, 
протоколите и останатите пишани документи издадени од Владата на Република Северна 
Македонија, Министерството за здравство, Државниот  санитарен и здравствен 
инспекторат и Министерството за труд и социјална политика. 

 Со протоколот се дефинираат мерките за заштита од Корона вирусот, средствата за 
нивно спроведување, начинот на спроведување.
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Вовед

  Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои 
се движат од обична настинка до потешки заболувања, како што се Блискоисточен 
респираторен синдром (MERS-CoV) и Тежок акутен респираторен синдром (SARS-CoV). 

Новиот коронавирус (SARS-CoV2) е нов вид на коронавирус што претходно не бил 
идентификуван кај луѓето и предизвикува заболување наречено COVID-19. Откако голем 
број на земји во сите региони на СЗО регистрираа случаи, на 11.03.2020 генералниот 
секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.

Вообичаените знаци на инфекција вклучуваат респираторни симптоми - треска, 
кашлица и тешкотии во дишењето. Во потешките случаи, инфекцијата може да 
предизвика пневмонија, тежок акутен респираторен синдром, откажување на бубрезите, 
па дури и смрт. 

Стандардните препораки за спречување на ширење на инфекцијата вклучуваат редовно 
миење на рацете, покривање устата и носот при кашлање и кивање, темелно готвење на 
месо и јајца, избегнување близок контакт со секој што покажува симптоми на 
респираторно заболување, како што се кашлање и кивање. 

Мерки за превенција на COVID-19

Заболувањето со Коронавирус (COVID-19) е предизвиканo од новo откриениот 
Коронавирус (SARS-CoV2). Според досегашните сознанија вирусот се пренесува главно 
преку:

- директен контакт со заразено лице на растојание до 2 метри (кашлање, кивање, гласно 
зборување); и 

- индиректен контакт со допирање на загадени предмети и површини каде вирусот 
може да преживее краток временски период.

Луѓето треба да следат едно главно правило – да се заштитат себеси и да не ги разболат 
другите околу нив, и да се грижат за своето здравје додека патуваат, придржувајќи се кон 
упатствата што ги добиваат од јавните здравствени установи и СЗО. 

Луѓето треба да преземат едноставни мерки, како одржување на хигиена на раце и 
респираторна хигиена, мерки кои помагаат и за заштитат против грип, но и за други 
заразни заболувања. 

Совети и препорачани мерки за сите

Често мијте ги рацете со вода и сапун или со средство за дезинфекција за раце на база 
на алкохол!

Зошто? Ако вашите раце содржат вируси, миењето со сапун или со средство за 
дезинфекција за раце на база на алкохол ќе ги уништи истите.

Што се подразбира под„често миење“?
Миењето на рацете е важно после одредени постапки:
1. После дување на нос, кашлање или кивање.
2. Пред јадење.
3. По користење на тоалет.
4. По допирање на отпадок (ѓубре).
5. По секое влегување или излегување работните простории.
Дополнителни заштитни мерки при услови за работа
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- При секое влегување во работните простории да се користат средствата за 
дезинфекција за раце и дезинфицирање на обувките со пумпицата кое содржи средство за 
дезинфекција;

- Персоналот додека е на работното место ја носи својата работна униформа, користи 
работни ракавици (или редовно ги дезинфицира рацете), заштитни маски и се придржува 
кон мерката одржување на физичко растојание со корисниците и со другите лица од 
персоналот;

- Се избегнува групирање на персоналот како и на корисниците на едно место, а кога се 
собрани повеќе лица се внимава на мерката за одржување на физичко растојание од 2 
метри;

- Опрема за персонална заштита - специјална маска за COVID-19, визир, очила, капа, 
скафандер, мушама-престила, два пара нараквици, калци) персоналот носи во случај на 
првиот дијагностициран корисник со COVID-19;

- Доколку се појави случај на лице од персоналот да биде      дијагностицирано со COV-
19,  тогаш тоа лице оди во домашна изолација;

- Персоналот се обучува како да употребува опрема за персонална заштита и се   
обезбедува соодветна просторија за облекување на истата;

- Редовно пребришување на работни површини по завршување на работните обврски со 
средство за дезинфекција или марамчињата за дезинфекција.

- Задолжение на секој вработен е својот работен простор, работни и манипулативни 
површини да ги пребришува со дезинфекционо средство.

- Подот и заедничките простории како и тоалетот  се одржуваат од страна на 
вработените и лицето одговорно за хигиена (надворешно лице -2 пати месечно), согласно 
пропишаните чекори од протоколот.

- Задолжително е  редовно проветрување на просторијата на секои два часа.
Дополнителни обезбедени средства за заштита при работа
- Маски
- Визири
- Ракавици
- Антибактериско средство за раце и површини 0.2%
- Антибактериски гел за раце
- Влажни марамчиња за дезинфекција
Протокол при посета на надворешни соработници и членови на семејствата на 

штитениците во установи за вон-семејна социјална заштита на стари лица
Согласно општите препораки и епидемиолошката состојба во државата, доколку во 

одреден период се дозволат посетите за истите треба да се  има во предвид следното: 
- Посетите мора претходно да бидат договорени/закажани со установата при што е 

неопходно да се води сметка за бројот на истовремени посети со цел да не се групираат 
повеќе луѓе на едно место. 

- Во посета може да дојдат исклучиво роднини во права линија  (син, ќерка, брат и 
сестра) 

- Се препорачува посетите да се спроведуваат во дворот на установата при поволни 
временски услови. 

- Установата има точно определени простори за реализација на посетата. Местата за 
посети се дезинфицираат пред и по посетата. Посетите се закажуваат во одреден 
временски интервал помеѓу во зависност од местото на спроведување (внатрешен или 
надворешен простор). Во текот на посетата не е дозволено да се менува местото на 
посетата или  движење низ установата. 
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- Се овозможува посета на корисниците во внатрешните простории на установата, кога 
од објективни причини не е возможно посетата да се организира во надворешен простор 
на установата (пр. неподвижни корисници).

- Посетите се со ограничено времетраење до 15 минути, носењето на заштитни маски и 
ракавици за еднократна употреба е задолжително, како и придржувањето кон останатите 
мерки за заштита.

- Пред  почетокот на посетата,  на посетителите им се мери телесна температура со без 
контактен термометар, а доколку се утврди покачена телесна температура, посетата не 
може да се реализира. 

- Дезинфекциjaта на раце е задолжителна пред посетителот да влезе во установата. 
- Одржување на физичко растојание од минимум 2 метри;
- Се препорачува едно лице да посети еден корисник во рамки на една посета. 

Вработениот (со лична заштитна опрема) го придружува корисникот  до местото на посета 
и присуствува во текот на истата за да обезбеди почитување на мерките од страна 
посетителот и корисникот, како и помош и поддршка околу корисникот. 

- Лицата на кои им е изречена мерка за самоизолација, со симптоми на COVID-19 или 
утврдена инфекција со COVID-19 не можат да ги посетуваат корисниците на домот. 
Корисниците на кои им е изречена мерка за самоизолација не можат да бидат посетени.

- За реализација на посетата се води следната евиденција: време и датум, име и презиме 
на корисникот и име и презиме на посетителот. 

Протокол на организација на работата при вонредна состојба или полициски час:
- Од страна на Установата се организира службен превоз на персоналот од нивните 

домови до Установата и обратно;
- Целосно се забрануваат посети кај корисниците и достава на производи од нивните 

најблиски;
- Нарачките во Установата се вршат однапред на месечно ниво;
- Се забранува влез на дистрибутери во Установата и робата се превзема од дворот на 

Установата;
- Производите што се примаат во Установата пред употреба се дезинфицираат;
- Личните контакти на корисниците се извршуваат исклучиво телефонски;
- Се намалува бројот на транспорти на корисници надвор од Установата освен во случај 

на итност;
- Сите потребни здравствени и негувателски интервенции се изведуваат со помош на 

тимови во Установата во консултација со општ лекар или специјалист секако оние 
интервенции за кои тимовите се обучени и за кои има услови во Установата.

Протокол во однос на грижата кон здравите корисници:
- Корисниците се запознаваат со здравствените аспекти на болеста т.е. запознавање со 

вирусот, со начините на пренесување, неговото ширење на глобално ниво;
- Корисниците се запознаваат со хигиенските аспекти на болеста т.е. значењето на 

одржувањето на хигиената, значењето на одржувањето на физичко растојание од 2 м, 
давање на конкретни насоки за миење на рацете и нивна примена, запознавање со 
препораките за заштита од вирусот кои ги дава Институтот за јавно здравје на Република 
Северна Македонија;

- Корисниците се запознаваат со нужноста од изолација и карантин при состојба на 
пандемија и се обрнува внимание на психо-социјалниот аспект кај корисниците т.е. се 
запознаваат со можноста за одржување на личните контакти преку телефон и интернет; 
давање на психолошка поддршка при секојдневно живеење во изолација и овозможување 
на услови за квалитетно и активно живеење и во состојба на изолација.
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Протокол при работа со дијагностициран корисник со COVID-19:
- Корисникот се изолира во посебна соба;
- Кај корисникот персоналот влегува опремен со опрема за персонална заштита;
- Кај корисникот се употребува посебен прибор за исхрана и после секоја употреба се 

пакува и се дезинфицира;
- Облеката од корисникот се пакува во посебни кеси и се пере одделно од облеката на 

другите корисници;
- Кај корисникот се спроведуваат дневни активности (хигиенски, медицински, забавно-

рекреативни) индивидуално во собата.
Напомена:
Протоколот има важност  за сите  вработени и посетители во установата за вон-семејна 

социјална заштита на стари лица.
За сите дополнителни тековни и вонредни потреби за постапување во рамки на 

канцеларискиот простор, продолжуваат да важат пропишаните одредби од државните 
органи, како и интерните акти на здруженијата.

Постапувањето по овој протокол е задолжително, и секое непостапување по истиот 
подразбира неисполнување на работна задача, и ќе следат санкции согласно и интерните 
акти на установата за вон-семејна социјална заштита на стари лица.

Важноста на овој протокол е се до прекинување на сите мерки од страна на државата.


