
 

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 РАБОТНИЦИ НА ГРАДИЛИШТЕ 
Препораки за сите присутни на градилиштето 

 
Евиденција на присуство / 

отсуство 

Задолжително евидентирајте се при влез и излез од 
градилиштето. 

 
Почитување на сите 

информации /насоки  

Пред секој влез во градилиштето информирајте се да 
не има некои нови  информации/ препораки за 
однесување, како и за COVID-19. 

 Дезинфекција пред 
влез/излез од 
градилиштето 

Пред секое влегување и излегување од градилиштето 
задолжително извршете дезинфекција на рацете и 
доколку има можност и на чевлите. 

 

Заштитни средства  

Задолжително носете ги сите доделени заштитни 
средства. Заштитната маска задолжително носете ја 
кога нема да имате можност да го обезбедите 
препорачаното растојание во однос на друг 
вработен. 

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Користете корпи за 
отпадоци со поклопец 

Искористените ракавици, заштитни маски, хартиени 
марамчиња со ваши секрети, задолжително фрлајте 
ги во корпи за отпадоци со поклопец обележани за 
таа намена. 

  Средства за 
дезинфекција и места  

за лична хигиена 

Редовно мијте ги рацете. Секогаш кога не сте во 
можност да ги измиете рацете, користете ги 
средствата за дезинфекција. 

 

Однесување и 
групирање на 
вработените 

Внимавајте на редот и однесувањето, избегнувајте 
групни собирања со колегите (посебно на појадок, 
кафе пауза и сл.) 

 НЕ го допирајте 
 лицето 

Бидете сконцентрирани при работата, внимавајте да 
не го допирате лицето, односно очите, носот и 
устата. 

 
  Одржувајте безбедно 

растојание меѓу 
вработените 

Внимавајте секогаш меѓу вас и колегите да 
обезбедите најмало растојание од 1,5 до 2 метра 
(по хоризонтала и вертикала) на работни позиции, 
како и при користење на пауза. 

 
Личен алат и средства за 

работа 
Секогаш настојувајте да го користите личниот алат и 
средства за работа, не го менувајте со колегите. 

ВНИМАВАЈТЕ!!! Доколку имате симптоми на COVID-19 не доаѓајте на работа, а доколку ги 
почувствувате во текот на работното време веднаш информирајте го раководителот постапете 
согласно препораките на претпоставените и на надлежните институции, јавете се на еден од јавно 
објавените контакт броеви. 

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

