
 

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 ПОТРОШУВАЧИ ВО ПРОДАВНИЦИ (МАРКЕТИ) 
Препораки/известувања за сите присутни во продавницата (маркетот) 

 

Пред влезот на самиот објект 
препорачливо е да има 
подлога со средство за 

дезинфекција 

Секој корисник/потрошувач пред да влезе во 
продавницата мора да ги избрише чевлите од 
подлогата во која има средство за 
дезинфекција 

 

Во самата продавница 
препорачливо е да има 
насоки за однесување  

На влезот/видно место и внатре во 
продавницата поставете јасни насоки за 
однесување на потрошувачите 

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОТРОШУВАЧИ ПРИ ПОСЕТА НА ПРОДАВНИЦА (МАРКЕТ) 

 

Користете 
заштитна маска 

Заштитната маска ќе ви помогне да не вдишувате 
инфициран воздух, ќе ве заштити од внесување на 
капки секрет кои ги исфрлаат вработените 
/другите потрошувачи во продавницата 

 

Користете 
заштитни ракавици 

Заштитните ракавици ќе ве заштитат од директен 
допир со инфицирани површини. Имајте во 
предвид  дека во текот на пазарењето треба да 
бидете сконцентрирани и да внимавате да не го 
допирате лицето (очи, нос, уста) 

 

Избегнувајте да ги 
допирате 

производите / 
артиклите 

Не ги допирајте сите производи на полиците во 
продавницата, со самото допирање може да ги 
заразите или да се заразите самите. Визуелно 
одберете го производот кој ќе го земете и после 
тоа ставете го во вашата кошница за пазарување 

 

Држете безбедно 
растојание со 
присутните во 

објектот 

Држете доволно растојание со другите присутни 
лица во продавницата, не се прилепувајте до нив 
поради можноста за полесно пренесување на 
вирусот. 

 

Не се групирајте со 
другите присутни 

лица 

Избегнувајте места во продавницата каде во исто 
време претстојуваат повеке од две лица. Доколку 
е потребно да земете некој производ, почекајте да 
се расчисти просторот  па пристапете. 

 

Период на престој 
во продавницата 

Избегнувајте подолги задржувања во 
продавницата, дојдете во неа со подготвен список 
на артикли за пазарење и без долго задржување 
земете ги и упатете се на каса 

 

Држете безбедно 
растојание со 

другите во редот 
пред касата 

Додека стоите во ред пред касата, настојувајте 
помеѓу лицето пред вас и тоа позади вас, да има 
најмалку 1,5 до 2 метри безбедносно растојание. 
Избегнувајте разговори со присутните во редот. 

НАПОМЕНА: Доколку имате симптоми на COVID-19 не е препорачливо да одите на места 
каде претстојуваат други лица. Во таков случај самоизолирајте се и јавете се на еден од 
јавно објавените контакт броеви.  

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

