
 

ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАЊЕ ИЛИ УБЛАЖУВАЊЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД  КОРОНАВИРУС (COVID-19) 
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https://oshwiki.eu/; 

 

ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 

КОРОНАВИРУС (COVID-19) се пренесува од едно на друго лице преку респираторните 
секрети, а особено преку воздушно капков пат.  
Ризикот од инфекција е најголем кога инфицираното лице кашла, кива или зборува во околината 
при тоа исфрлајќи секрет, а можен е и директен пренос преку контакт, ако со рацете се допираат 
контаминирани површини со секрети кои во себе содржат COVID-19. 
Секој треба да рабере дека вирусите се распространуваат лесно, и не е срамно да било кој се 
ифицира и разболи од инфекцијата. 

ЛИЧНАТА ХИГИЕНА Е НАЈБИТЕН ФАКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 

 

 Телесната температура е важен симптом на COVID -19, задолжително 
мерете ја секој ден пред да дојдете на вашето работно место. 
 

 Ако имате покачена телесна температура, задолжително останете во 
вашиот дом и јавете се на јавно објавените телефонски контакти. 

 
Секогаш кивајте во хартиени 
марамчиња или во раката во 
пределот на лактот. 

Искористените 
марамчиња секогаш 
фрлајте ги во канта за 
отпадоци со поклопец 

 
Рацете на крајот секогаш мијте ги 
со сапун и вода или користете 
средство за дезинфекција 

АКО КАШЛАТЕ ИЛИ КИВАТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСТАНЕТЕ ДОМА И ПОБАРАЈТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

 Во текот на денот со рацете допирате многу површини 
и предмети, а со самото тоа вирусите можат да се 
залепат на нив. Затоа редовно мијте ги со сапун и вода 
или користете сердство за дезинфекција. 

Избегнувајте да ги допирате носот, устата или очите!!! 

 

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ЗАШТИТНА МАСКА 

 
 Пред да ја поставите 

маската добро измијте ги 
рацете со сапун и вода 
или користете средство 
за дезинфекција 

 

 
 Покријте ги устата и носот со 

маската, при тоа внимавајте 
маската да е добро прилепена 
за лицето и да нема отвори од 
каде странично би влегувал 
воздух.  

 
 Избегнувајте да ја допирате 

маската додека ја користите, ако 
треба да го направите тоа, 
претходно добро измијте ги рацете 
со сапун и вода или користете 
средство за дезинфекција    

    После употребата, без да се допира надворешниот дел од маската, истата се вади и фрла во  
    корпа за отпадоци со поклопец, а рацете добро се мијат со вода. 

 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

