
 

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

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД  КОРОНАВИРУС (COVID-19) 

                                                                                        

Користени информации од:http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/;https://www.who.int/;https://www.icrc.org/en;https://vlada.mk/covid19; http://imt.mk/;  
http://fva.gov.mk/; https://oshwiki.eu/; 

 

ПРЕПОРАКИ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО МАГАЦИН (ПРИЕМ/ИЗДАВАЊЕ НА СТОКА)  
 

 

Дезинфекција и 
хигиена на 

работниот простор  

Магацинскиот простор целосно да се дезинфицира на 
секои 24 часа од овластена служба за тоа  

 

Заштини средства за 
вработените 

Да им се овозможи на вработените редовен пристап и 
можност за користење на доволна количина на 
заштитни маски и ракавици, за непречено извршување 
на работните активности 

 

Лична хигиена на 
вработените 

Во просторот задолжително да се обезбеди достапност 
на средство за дезинфекција Да им се укаже на 
вработените да ги почитуваат општите препорачани 
мерки за повисоко ниво на лична хигиена (зачестено 
миење на раце со топла вода и сапун или употреба на 
средство за дезинфекција) 

 

Правилно 
отстранување на 

личните заштитни 
средства  

По напуштање на работното место извадете ги 
заштитните ракавици и заштитната маска, фрлете ги во 
корпа со поклопец и  задолжително добро измијте ги 
рацете со сапун и топла вода 

 

Ограничен  пристап 
на лица 

Да се ограничи пристапот на лица кои не вршат 
директини активности во магацинот 

 

Прием и издавање 
на документи  

Да се обезбеди изолирано место за шалтерска работа, 

за прием и издавање на документи кои ја пратат стоката 

(доколку постојат технички можности во објектот) 

 

Утовар и истовар на 
стока 

Редовно да вршат лица кои се вработени во магацинот. 

Возачите на превозното товарно возило, задолжително 

да бидат исклучени од процесот. Истите траба да седат 

во кабината или на посебно одредено место за нив 

 

ТОАЛЕТИ (санитани 
чворови) 

Да се обезбеди посебен санитарен чвор за вработените 

во магацинот, а посебен за надворешните лица 

НАПОМЕНА: Во случај на непосреден контакт со позитивен случај на COVID-19 (лабораториски потврден) 

без разлика дали има или не симптоми, вработениот веднаш да се изолира и случајот да се пријави на еден 

од јавно објавените контаки. 

 

ВНИМАВАЈТЕ!!! Доколку се појават симптоми на COVID-19 веднаш да се напушти работното место и да се 
постапи согласно препораките на компанијата или надлежните институции и да се јави на еден од јавно 
објавените контакт броеви. 

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

