
 

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 ГРАДИЛИШТА (ИНВЕСТИТОРИ/РАБОТОДАВАЧИ) 
Препораки/известувања за сите присутни во градилиштето 

 

Евиденција на сите лица 
кои по некој основ биле 
или сеуште работат на 

градилиштетото 

Евидентирајте ги сите лица/вработени кои биле или 
се присутни на градилиштето и списоците од секој 
ден чувајте ги најмалку 30 денa 

 
Информации / Насоки за 

однесување на 
градилиштето 

На влезот/видно место поставете табли или плакати 
со  информации/ препораки за однесување и за 
COVID-19; Препорачливо е и на влез да се користи 
термална камера или термометар. 

 Средства за дезинфекција 
на лицата и возилата кои 

влегуваат на 
градилиштето 

На влезот поставете средство за дезинфекција на 
секој кој ќе влезе во градилилиштето, како и средство 
за дезинфекцила на возилата (градежни, 
транспортни, дистрибутивни и сл.) 

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ГРАДИЛИШТЕТО 

 
Заштитни средства за 

вработените 
Обезбедете доволно заштитни средства за 
вработените 

 
Обележани места со 
корпи за отпадоци со 

поклопец 

Обезбедете корпи за отпадоци со поклопец за 
фрлање на искористените (ракавици, маски и 
хартиени марамчиња). Истите обележете ги за што 
се наменети. 

  
Средства за 

дезинфекција и места 
за лична хигиена 

Обезбедете на целото градилиште неколку места со 
средства за дезинфекција, како и места со вода каде 
вработените ќе можат да ги мијат рацете 

 
Однесување и 
групирање на 
вработените 

Организирајте го редот и однесувањето на 
вработените со поставување на информативни 
табли/знаци во градилиштето со кои ќе укажете како 
да се однесуваат и да не се групираат 

 
Дезинфекција и 
чистење на сите 

патишта / коридори за 
движење 

Еднаш дневно вршете дезинфекција на коридорите 
за движење, санитарните јазли, местата каде се 
полни вода и просториите каде вработените 
конзумираат храна. 

 

Безбедно растојание 
меѓу вработените 

Организирајте ја работата така, што ќе обезбедете 
најмало растојание меѓу вработените од 1,5 до 2 
метра (по хоризонтала и вертикала) на работни 
позиции, како и при користење на пауза 

 Дезинфекција на сите 
новопристигнати 

материјали 

Сите новопристигнати материјали и 
полупроизводи, посебно пластика или метал, 
задолжително да се дезинфицираат. 

ВНИМАВАЈТЕ!!! Доколку некое лице има симптоми на COVID-19 веднаш да го напушти градилиштето и 
да се постапи согласно препораките на надлежните институции, да се јави на еден од јавно објавените 
контакт броеви. 

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

