
 

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/;  
https://oshwiki.eu/; 

 

ПРЕПОРАКИ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОГОНИ 
(не се однесува на погони во кои се произведуваат прехрамбени продукти) 

 

 

Реорганизација на 
работно време и 

вработените 

Лимитирање на бројот на вработени (воведување на 
работа во смени, времен одмор на дел од вработените, 
работа од дома) со цел да се намали бројот на 
вработени во одреден период и овозможи растојание 
меѓу присутните вработени од 1,5m – 2m.  

 

Хигиена на 
работното 

место/површини 

Во погонот задолжително да се обезбеди достапност 
на средство за дезинфекција на работни површини 
(повремена дезинфекција на работната површина е 
обврска на вработениот на местото каде работи во 
текот на работното време) 

 

Лична хигиена на 
вработените 

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) 

 Редовно 
проветрување на 

работниот простор 

 

Да се врши почесто проветрување на работните 
простории повеќе пати во текот на денот (преку 
природна и вештачка вентилација) 

 

Дезинфекција и 
хигиена на 

работниот простор 

По можност почесто, но најмалку еднаш неделно да се 
врши дезинфекција на сите работни простории 
особено во погоните од овластена служба за тоа 

 

Блиски контакти на 
вработените во 

погонот  

Да се избегнува групирање или близок контакт на 

вработените од погонот меѓу себе во текот на 

работниот процес, а посебно да се избегнува контакт 

со лица кои не работат во погонот 

ПРЕПОРАКИ ЗА ВРАБОТЕНИ НА ЕКСПОНИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

 

Употреба на 
заштитни средства 

Вработени кои работат како портири или курири (разнесуваат 
докумети и сл.) како и вработени кои работат како дистрибутери 
на готови производи, репроматеријали, хартиени документи 
задолжително мораат да користат заштитни средства (заштитна 
маска, ракавици), кои по употребата правилно се отстрануваат и 
фрлаат, по што рацете се мијат со сапун и топла вода или 
средство за дезинфекција. Да се настојува по можност едно лице 
во континуитет да врши ваков вид на работни активности. 

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!!! Информирајте ги вработените доколку имаат симптоми на COVID-19 веднаш да го напуштат 
работното место и да постапат согласно препораките на компанијата или надлежните институции и да се  
јават на еден од јавно објавените контакт броеви. 

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

