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 1.ШТО ПРЕТСТАВУВА КОРОНАВИРУС (COVID-19) 

Коронавирус (CoV) - фамилија на вируси кои предизвикуваат 
болести на респираторните органи (од облик на блага настинка до 
тешка акутна респираторна болест), односно симптоми слични на 
блискоисточниот респираторен синдром (MERS-CoV) и тешкиот 
акутен респираторен синдром (SARS-CoV). Покрај овие познати 
вируси, кон крајот на 2019 година се појавува нов Коронавирус 
(2019-nCoV) кој го добива името COVID-19, како подвид на вирус кој 
порано не бил идентификуван кај луѓето. COVID-19 е физички 
голем, тежок и затоа не лебди во воздухот, туку паѓа на тлото, 
површината и предметите.  
Неговата постојаност зависи од подлогата на која паднал и според 
неофицијални информации се движи од 7 до 10 минути на кожа, 4 
часа на ткаенини, 12 часа на метал. Не појавува отпорност на 
температура поголема од 26оC.    

      

2.ЗНАЦИ И СИМПТОМИ НА ИНФЕКЦИЈА СО COVID-19 
 

Респираторни симптоми: 
          - главоболка, секрет од носот 
          - висока температура поголема од 38оС, треска 
          - силна кашлица, воспалено грло 
          - отежнато дишење 
Кај потешките случаеви на инфекција, може да дојде до:  
          - воспаление на белите дробови 
          - силен акутен респираторен синдром 
Во одредени ситуцаии доаѓа и до 
          - откажување на работата на бубрезите 
          - смрт 

 

  3.КАКО СЕ ШИРИ (ПРЕНЕСУВА) COVID-19 
 

Кога некој е носител на COVID-19 кашла или 
издишува, ослободува капки течност кој во себе го 
имаат вирусот. Поголемиот дел од капките паѓа на 
околната површина и предмети (стол, биро, телефон). 
Луѓето би можеле да се заразат со COVID-19 и преку 
допирање на загадени површини или предмети, а 
потоа со допирање на очите, носот или устата. Ако 
одредена личност стои на растојание од 1(еден) метар 
од личност која е заразаена со COVID-19, таа личност 
може да се зарази со вирусот преку вдишување на 

капките кои заразената личност ги исфрла преку кивање или кашлање. Со други зборови 
COVID-19 се шири исто како и грипот. Поголемиот број на заразени со COVID-19 има 
благи симпртоми и за краток период се опоравуваат. 
 

 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
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4.ШТО ТРЕБА ДА ПРЕВЗЕМАAT РАБОТОДАВАЧИТЕ  
 
4.1. ПРОВЕРКА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ДАЛИ СЕ ХИГИЕНСКИ ЧИСТИ И УРЕДНИ  

-Површините (столови, бироа) и предметите (тастатура, телефон, глувче) мораат редовно 
да се бришат и дезинфицираат 

Зошто? Бидејќи контаминацијата на површините 

кои ги допираат вработените и соработниците се 
еден од главните начини на кој се шири COVID-19.. 
Редовно проветрување на затворените простории 
(чекални, учулници, јаве превоз, конференциски 
сали и сл.) 
Редовно проветрување на деловните објекти кои 
имаат надворешна структура или заеднички 
работни простории. 
 

 
4.2. ПРОМОВИРАЊЕ НА РЕДОВНО И ТЕМЕЛНО МИЕЊЕ НА РАЦЕТЕ КАЈ СИТЕ 
ПРИСУТНИ (вработени и соработници) 
 

-Поставете средства за дезинфекција на рацете на видни и 
обележани места. Водете грижа дозаторите редовно да се 
надополнуваат или заменуваат. 
Осигурајте се дека вработените и изведувачите на одредени 
работни активности имаат непречен пристап до места на кои 
можат да ги измијат рацете со сапун и вода. 

Зошто? Затоа што редовното и темелно миење на рацете го 

убива и го спречува ширењето на COVID-19ОТ. 
 

 

4.3. ПРОМОВИРАЊЕ НА ДОБРА ХИГИЕНА НА ДИШНИТЕ ОРГАНИ НА РАБОТНОТО 
МЕСТО 

-Обезбедете на работните места маски за лице и/или 
хартиени марамчиња, за оние кои имаат течење на 
секрет од носот и кашлаат, во периодот додека се на 
работа, заедно со канти за отпадоци со поклопец, за 
хигиенско одлагање на отпадот (маски, хартиени 
марамчиња).  
Маските овозможуваат делумна заштита.  
За да се спречи вирусот потребни се медицински 
маски или тврди маски FFP низ кои не може да 
помине ниту еден вирус. 

Зошто? Затоа што добрата респираторна хигиена го 

спречува ширењето на COVID-19. 

 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
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5.ПРЕПОРАКИ / УКАЖУВАЊА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ 

-Да ги контактираат националните сојузи за патување на одредени 
дестинации, пред да тргнат на одредената дестинација. 
-Да им напоменат дека ако COVID-19 започне да се шири во 
околината во која претстојуваат, секој кој има макар и блага 
кашлица или ниско покачена температура (37,3оС или повисока) 
мора да остане во својот дом и не смее да доаѓа на работното 
место. 

-Да им напоменат дека исто така мораат да останат во своите домови или работните 
задачи да ги изведуваат од своите домови и во случај ако морале да земаат едноставни 
медикаменти као paracetamol, ibuprofen или aspirin, затоа што истите можат да ги 
прикријат симптомите на инфекцијата.   
Во континуитет треба да се пренесува и промовира пораката, дека луѓето (вработените, 
граѓаните) треба да останат во своите домови, и во случај ако имаат благи симптоми на 
COVID-19.  
Болните личности треба веднаш да одат на боледување. 
Јасно да им дадат на знаење на вработените дека останувањето во своите домови може 
да го рачунаат како боледување. 
 

6.РАБОТИ НА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОБРНЕ ВНИМАНИЕ ПРИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 

Да се провери дали има најнови информации за областите во кои се 
шири COVID-19. 
Работодавачот и вработените треба добро да ги проучат најновите 
насоки и препораки за секоја дестинација. 
Работодавачот треба да ги посоветува вработените пред самото 
патување да извршат здравствен преглед, како би се утврдило дали 
имаат симптоми на акутни болести на дишните патишта. Доколку 
имаат, најважно е да останат во своите домови.  
Потребно е да се обезбеди потврда дека вработените кои мора да 

патуваат во региони кои пријавуваат COVID-19, ги добиле сите информации за превентива 
и слично, од квалификувани лица (здравствена служба, даватели на здравствени услуги, 
или локалниот јавен здравствен партнер) 
Да се избегнува праќање во региони зафатени со COVID-19, на вработени кои можат да 
бидат изложени на поголем ризик од сериозни болести (вработени над 50 години старост 
и вработени со хронични болести – дијабетичари, срцеви болни, асматичари и сл.).  
На вработените кои треба службено да патуваат да им се дадат на располагање, средства 
за дезинфекција (мали пакувања под 100 mL) кои ќе им го олеснат редовното миење на 
рацете. 
Да се ,,охрабрат” вработените, редовно да си ги мијат рацете и да се држат на поголемо 
растојание од 1 (еден) метар при вербална комуникација со лица кои кашлаат или киваат.  
Вработен кој ќе се разболи додека е на службен пат, веднаш треба да го информира 
непосредниот раководител. Вработените кои се вратиле од региони каде се шири COVID-
19, треба да бидат под надзор минимум 14 дена, при што се следат дали ќе појават некои 
симптоми на зараза, истите во континуитет треба да ја мерат телесната температура 
најмалку два пати дневно. Ако развијат блага кашлица или ниска температура (37,3оС или 
повисока), мора да останат во своите домови, да се јават на јавно достапните броеви, да 
пријават и да се стават во самоизолација.      

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
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7. ШТО ТРЕБА ДА ПРЕВЗЕМАТ ВРАБОТЕНИТЕ 

Мерките за спречување на инфекција и ограничување на ширење на COVID -19, треба да 
се почитуваат и превземат од сите, без разлика дали им е дијагностициран вирус или  
имаат клинички симптоми карактеристични за него. 
Да се избегнува користење на градски/меѓуградски јавен превоз. 
Да се избегнува кашлање или кивање со ставање на раце (се препорачува да се кива во 
пределот на лактот на свиткана рака, а ако тоа не е возможно веднаш после кивањето да 
се изврши дезинфекција на рацете). 
Употребата на хартиени марамчиња не ја исклучува потребата од миење на рацете после 
фрлање на марамчето во кантата за отпадоци. 
Да се избегнуваат блиски контакти со лица кои покажуваат знаци на инфекција или имаат 
симптоми на болеста. 
Да се избегнува патување во погодените со вирус реони. 
Правилно да се користат медицинските маски и редовно да се врши нивна замена. 
 

7.1. ШТО СЕ ПОДРАЗБИРА ПОД БЛИЗОК КОНТАКТ СО ЗАРАЗЕНА ЛИЧНОСТ 
 

 Живеење во исто домаќинство 
 Директен физички контакт со болниот (пр.допир) 
 Незаштитен директен контакт (претстој во непосредна близина) со лице 

во момет кога тоа кашла или кива 
 Претстој во иста просторија на растојание помало од 2m  во времетраење 

подолго од 15 минути 
 Контакт со медицински персонал кои се грижи или третира болни од 

COVID-19 
 Користење на јавен превоз 

 КОИ СЕ РАЗЛИКИТЕ ПОМЕЃУ COVID-19 И ГРИП 

COVID-19 и грипот имаат слични симптоми, кои прават потешко да се одреди дијагнозата.  
Главните симптоми на инфекција со COVID-19 се болка во грлото, треска и кашлање. 
Грипот најчесто го пратат и други симптоми како болка во мускулите.  
 

 ДАЛИ ТРЕБА ДА СЕ НОСИ МЕДИЦИНСКА МАСКА 
Употребата на медицински маски се препорачува во случај на респираторни симптоми 
(кашлање и кивање), како со носењето на медицинска маска би ги заштитиле другите. Ако  
лицето нема никакви симптоми нема потреба да носи маска, со исклучок на случаеви кога 
се наоѓа во близина на личност и е на помало растојание од 1,5m – 2m. 
Во случај на носење на маска, истите треба да се користат и фрлаат на соодветен начин 
како би се обезбедила нивна делотворна употреба и би се избегнал зголемен ризик од 
пренесување на вирусот. 
Употребата на медицинска маска само по себе не е доволно да се спречи/сопре 
инфекцијата и мора да се комбинира со често миење на рацете, прекривање на устат и 
носот при кашлање и кивање и избегнување на блиски контакти со секој кој покажува 
симптоми кои укажуваат на настинка или грип (кашлање, кивање, треска)  
 

 ЛИЧНОСТА КОЈА Е ПОД СОМНЕЖ ДЕКА Е ЗАРАЗЕНА СО COVID-19 ТРЕБА : 
 Веднаш да се јави на еден од јавно објавените броеви 
 Да се самоизолира од контакт со други лица 
 Веднаш да стави маска на лицето 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
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8. КАКО ДА СЕ УПРАВУВА СО РИЗИКОТ ОД COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
СОСТАНОЦИ И НАСТАНИ 

 
Организаторите на состаноци и настани треба да размислат за 
потенцијалниот ризик од COVID-19, затоа што постои ризик луѓето што 
присуствуваат на состанокот или настанот несакајќи да го донесат/пренесат 
вирусот, а присутните не знаејќи да бидат изложени на COVID-19. 
 

8.1КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ НА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОБРНЕ ВНИМАНИЕ ПРЕД 
ЗАКАЖУВАЊЕ НА СОСТАНОК / НАСТАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ИЛИ НАМАЛУВАЊЕ 
НА РИЗИК ОД COVID-19  
 
o Точно утврдување на потребата и неодложноста за одржување на состанок или настан  
o Проверка на препораките/советите од надлежните органи за реонот/заедницата каде е 
планирано да се одржи состанокот или настанот. Следење на нивните препораки/совети.  
o Изготвување и договарање план за подготвеност за спречување на инфекција на 
планираниот состанок или настан. 

o Размислување дали е потребен состанок лице в 
лице или настан. Дали може да се замени со 
телеконференција или настан преку интернет 
комуникација? 
o Дали може бројот на присутни на состанокот или 
настанот да се намали? 
o Пред закажување на состанокот потребно е 
обезбедување и проверка на информациите и 
последните препораки од надлежните институции 
за актуелната состојба со COVID-19. Се до 

моментот на започнување на состанокот или настанот, организаторот да биде во тек со 
сите препораки и насоки, со цел навремено да може да реагира и да го откажете 
состанокот или настанот.  

o Пред започнување на состанокот или настанот, 
организаторот треба да обезбедни  резерви и 
материјали за заштита и спречување на ширење 
на COVID-19, вклучително и средства за 
дезинфекција на раце за сите учесници. Во секој 
момент треба да се има на располагање 
хируршки маски за да му се понудат на секој што 
пројавува респираторни симптоми, како и 
хартиени шамивчиња и канти со капак за 

отпадоци. 

o Организаторот со самото закажување на терминот за состанок или настан, треба да ги 
советува сите планирани учесници, доколку имаат симптоми или се чувствуваат лошо, да 
не присуствуваат. 

o Треба да се информираат сите присутни на настанот, дека ќе треба да достават детали 
за контакт: мобилен телефонски број, е-пошта и адреса каде престојуваат, и да им се 
напомене дека нивните контакт информации ќе бидат споделени со локалните власти за 
јавно здравје, со цел следење на нивни места на претстој, доколку некој учесник се 
разболи со сомнителна заразна болест. Доколку учесниците не се согласат со тоа 
потребно е да се информираат дека тие не можат да присуствуваат на настанот или 
состанокот. 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
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o Да се изработи и договори план за одговор во случај, некој на состанокот да се разболи 
со симптоми на COVID-19 (сува кашлица, треска). Овој план треба да вклучува минимум: 

- Определување просторија или област каде некој што не се чувствува добро или има 
симптоми може безбедно да се изолира 

- Да се разработи план како можат присутните на состанокот или настанот безбедно да се 
пренесат од таа просторија во здравствена установа. 

- Точно да се разработат чекорите што треба да се направи, ако кај учесник на состанокот, 
член на персоналот или давателот на услугата се утврдат позитивни симптоми за COVID-
19 за време или веднаш по состанокот. 

- Однапред да се договори усогласи планот со давателот на здравствени услуги или 
здравствен оддел – партнер на фирмата. 

 

8.1 ЗА ВРЕМЕ НА СОСТАНОК ИЛИ НАСТАН  
 

o Да се обезбедат информации или брифинг за 
присутните, по можност и усно и писмено, за COVID-19 и 
мерките што ги преземаат организаторите за овој настан 
да биде безбеден за учесниците. 

o Да се изгради доверба (на пример, да се вежбаат 
начини да се каже здраво, без да се допира). 

o Да се ,,охрабрат” присутните редовно да ги мијат 
рацете или да употребуваат алкохол.  

o Да се ,,охрабрат” учесниците да го покриваат лицето 
со свиокот на лактот или хартиено шамивче ако кашлаат 

или киваат. Да се набават и постават хартиени шамивчиња и корпи со поклопец за 
отпадоци за да ги исфрлите внатре 

o Да се обезбедат детали за контакт или телефонски број на здравствена 
установа или јавно објавен контакт број, на кој учесниците можат да се јават за 
совет или да дадат информации. 

o Да се прикаже локацијата на рачни распрскувачи на база на алкохол, видливо 
да се чисти околу местото на настанот. 

o Ако има простор, распоредот на столчиња да се организира така што 
учесниците да бидат оддалечени најмалку 1,5m до 2m еден од друг.. 

o Да се отвораат прозорците и вратите, кога е тоа можно, за местото е добро да 
биде проветрено. 

 o Ако некој од учесниците почнува да се чувствува лошо, да се постапи 
согласно планот за таква ситуација или да се контактира јавно објавениот 

контакт број. 

o Во зависност од состојбата во областа или неодамнешното патување на 
учесникот, истиот да се стави во просторијата за изолација. Да му се понуди на 

учесникот маска за да може безбедно да се врати дома, доколку е соодветно, или до 
определен здравствен објект за проценка на неговата здравствена состојба. 
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8.2 ПО СОСТАНОКОТ ИЛИ НАСТАНОТ 
 

 o Да се зачуваат имињата и деталите за контакт на сите учесници најмалку 
еден месец. Ова ќе им помогне на надлежните органи за јавно здравје да 
пронајдат луѓе кои можеби биле изложени на COVID-19 ако еден или повеќе 
учесници се разболат во одреден период по состанокот или настанот. 

o Ако некој од присутните на состанокот или настанот бил изолиран како 
осомничен случај на COVID-19, организаторот треба да ги извести сите 
учесници за ова. Треба да ги советува да се самоизолираат и да ги следат 
личните симптоми 14 дена, како и да ја мерат температурата двапати на ден. 

o Доколку се развие дури и лесна кашлица или треска со низок степен (т.е. 
температура од 37,3 О С или повеќе), тие треба да останат дома и да се 
изолираат. Ова значи да се избегне близок контакт (помало од 1,5m) со други 
луѓе, вклучително и членови на семејството. Тие исто така треба да се јават 
кај нивниот давател на здравствени услуги или локалниот оддел за јавно 
здравје, давајќи им детали за нивното неодамнешно патување и симптоми . 
 

 
 
 

 
 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ ЗА ЗАШТИТА ТУТЕЛА, СКОПЈЕ 
 

М:+389 77 65 59 98 

ziztutela@gmail.com ; contact@tutela.org.mk 
 

www.tutela.org.mk 

Заштитата при работа е важна за сите! 
Добра е и за Вас! И за работата! 

И за вработените!!! 
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ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

 

Одржувајте 
редовна хигиена 

на рацете 

 

 

 

Не го допирај 
лицето и делови 

од лицето  

Кашлај и кивај во 
хартиено марамче 

или во внатрешната 
страна на лактот. 

Избегнувајте 
места каде има 

гужва  

Доколку не се 
чувстствувате добро, 

останете дома и 
јавете се на јавно 

објавените контакти. 

 

 
ИСПРАВНО МИЕЊЕ НА РАЦЕТЕ 

 

Наводенете ги 
рацете и 
нанесете 

сапун 

Истријте ги сите површини на рацете, од надворешна 
страна, измегу прстите,палците,врвови на прстите  

(min 20 sec) 

На крај добро исплакнете и 
избришете со хартиено 

марамче 

 

 

 
СИТЕ ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ПРЕТСТОЈУВАЛЕ; 
ПАТУВАЛЕ НИЗ; ИЛИ ПРИСТИГНАЛЕ ОД РЕГИОНИ ОПФАТЕНИ СО COVID-19 ИЛИ 
КОИ СЕ СОМНЕВААТ ДЕКА СЕ ЗАРАЗЕНИ И ИМААТ И БЛАГИ СИМПТОМИ НА 
ЗАРАЗА, ПОКРАЈ МЕРКАТА САМОИЗОЛАЦИЈА ВЕДНАШ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ И 
ПОБАРААТ МЕДИЦИНСКА ПОМОШ НА ЕДЕН ОД СЛЕДНИТЕ КОНТАКТ БРОЕВИ 
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ЦЈЗ Битола  071/261-330 ИЈЗ Скопје 078/387-194 
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