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За време на пандемијата на вработените во транспортот треба да им се 
препорача да ги следат препораките кои се однесуваат на спречување на 
пренесување на инфекцијата.

ТАКСИ ВОЗАЧИ –  ЛИЧНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ КОИ ГИ ПРЕВЕЗУВААТ 

1. Пред започнување со работа секој работен ден возачите потребно е да ја 
проверат својата здравствена состојба: како се чуствуваат, дали имаат симптоми 
слични или исти кои ги предизвикува корона вирусот, дали биде во контакт со 
заразено лице и др. 

2. Задолжително носење на маска. Маската да се користи еднократно, односно 
онолку колку што е наведено во декларацијата. При користење, маската треба 
да ги покрие и носот и устата.  Маската се фрла во сад за отпадоци. Заштитните 
маски ќе ве заштитат од директно вдишување на инфективниот агенс, само ако 
правилно ја користите.

3. Обезбедете задолжителна дезинфекција на рацете, за да се спречи евентуален 
внес на вирусот од надворешната средина во возилото или од допир со пари 
или патници кои се заразени.  За дезинфекција на рацете да се користат влажми 
марамици за дезинфекција или средство за дезинфекција на раце, кое содржи 
најмалку 60% алкохол. Сите возачи потребно е да обезбедат лично пакување гел 
за дезинфекција на раце.

4. Мијте/дезинфицирајте ги рацете за да се заштитите од бактерии, секогаш кога 
излегувате/влегувате во возилото, кога се враќате во домот по завршување на 
работниот ден, пред јадење, по користење на тоалет, по контакт со површините 
во возилото или надворешна површина, напуштање на автомобил, контакти 
со други лица или животни.  Со раце не ги допирајте очите, носот и устата. 
Повремено дезинфицирајте ги и личните предмети: очила, мобилен телефон, 
паричник, приврзоци, пенкало и сл.
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5. Секојдневно по завршување на возењето/работното време да се 
дезинфецираат воланот, менувачот на брзини, рачките на вратите, копчињата 
на прозорците, клучевите и сите други работи кои честопати се допираат со 
раце. 

6. Автомобилот треба да се дезинфицира пред и по завршување со возењето. 
Вирусот може да се задржи на површините и затоа е потребно зголемено 
одржување на хигиена во/на автомобилот.

7. Во возилото е потребно да се отвори прозор за да помогне при вентилација 
во секое време. Системите за внатрешна циркулација на воздухот или 
климатизацијата треба да бидат затворени/исклучени за време на возењето.

8. Задолжително да се предупредат патниците да седат на задното седиште, 
да користат маска и да се воздржат од допирање на седиштата, прозоците и 
останати предмети.

9. Автомобилот да се одржува чист и да се променуваат/перат/проветруваат 
навлаките на седиштата.

10. Такси возачите треба да го организираат своето работење/ возење во 
разумен (ограничен) број на часови, да имаат редовни оброци, внесување на 
витамини и балансирана исхрана и соодветен одмор, заради избегнување на 
намалување на имунитетот на организмот.

ВОЗАЧ НА АВТОБУС – ДА СЕ ОГРАНИЧАТ РИЗИЦИТЕ ОД НОВИОТ КОРОНА ВИРУС 
ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ

Препораки за возачите на автобус:

Потенцијални извори на Ковид- 19 во патничките автобуси преставуваат блиските 
контакти со патниците, допрените површини од страна на заразен патник и со 
непочитување на пропишанo растојание. За таа цел потребно е: 

1. Да се ограничи близок контакт со патниците на растојание од 2 метри. 

2. Предните врати во автобусот да бидат вон употреба. Средните и задни врати 
да бидат соодеветно означени за влез и излез на патниците во автобусот. 
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3. Да биде означено забрането стоење или седење на 2 метри од возачот на 
автобусот. 

4. Возачот да избегнува допир на површини кои често ги допираат или ракуваат 
патниците.

5. Да се користат ракавици  при допирање на површините кои може да се  загадени 
со телесни течности од патниците. 

6. Редовно одржување хигиена/дезинфекција пред започнување на смената на 
возачот, на сите површини и самата кабина на операторот. 

7. Правилна хигиена на рацете е важна мерка за контрола на инфекцијата. Редовно 
миење на рацете најмлаку 20 минути со топла вода и сапун, но во случај кога не 
се достапни, да се користи средство за дезинфекција кое содржи најмалку 60% 
алкохол во составот. Главни времиња за одржување хигиена на рацете се: пред, 
за време и по подготвување на храна, пред јадење, по користење на тоалет, 
после дување на нос, кивање или кашлање, пред и после работните смени, пред 
и после прекините на работата, откако ќе допрете површини во автобусот, при 
соблекување или облекување на работна униформа ( доколку е задолжителна). 

8. Да се избегнува допир на лицето, устата, носот и очите.

Препораки за работодавачот:

Работодавачите на јавниот превоз потребно е да изготват план за безбедност 
и здравје од Ковид – 19 за да ги заштитат своите вработени според техничко/
инжинерските мерки и упатства. Тој план треба да биде споделен со сите вработени 
и треба да содржи: 

1. Воведете мерки за физичка одвоеност или наметнете растојание кое е поголемо 
од 2 метри помеѓу возачот и патниците. Ова може да подразбира употреба на 
физички параван или визуелни знаци (на пример, налепници на подот, трака во 
боја или знаци со кои им се укажува на патниците дека не треба да седат или да 
стојат до возачот на автобусот).

2. Преземете чекори за да се спречи ширењето на КОВИД-19 доколку даден 
работник е болен. Постојано охрабрувајте ги болните работници да остануваат 
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дома. Болните работници не треба да се вратат назад на работа додека не 
се исполнат наметнатите критериуми за изолација во домашни услови во 
консултација со давателите на здравствени услуги и државните и локалните 
здравствени служби. Обезбедете информации за контакт лице доколку 
даден работник се разболи.

3. Назначете одговорно лице задолжено за прашања поврзани со КОВИД-19. 
Работниците треба да се информирани за ова лице и како да стапат во 
контакт со него. Обезбедете точни информации на вработените во однос на 
КОВИД-19, како се шири и ризикот од изложеност.

4. Направете проценки на работното место со цел идентификување на 
стратегии за спречување на КОВИД-19. Обезбедете обука за вработените во 
однос на стратегиите за правилно миење на рацете и други контролни мерки 
на претпазливост за вообичаени инфекции. На овој начин ќе помогнете во 
спречувањето на ширењето на многу болести, вклучително и КОВИД-19.

5. На работното место вработените треба да имаат пристап до сапун, чиста 
протечна вода и брисачи или средства за дезинфекција на раце кои содржат 
најмалку 60% алкохол. Обезбедете соодветни ракавици за вработените 
доколку тоа е неопходно и обука за нивно правилно користење. Обезбедете 
марамчиња за дезинфекција кои се за една употреба за да може да се исчистат 
површините кои возачот на автобусот често ги допира. За да извршите 
дезинфекција, користете производи кои ги исполнуваат критериумите на 
Агенцијата за заштита на животната средина против САРС-КОВ-2 (разреден 
раствор на варикина за домаќинства или алкохолни раствори со најмалку 
60% алкохол кои се соодветни за површината). Организирајте обука за 
вработените во врска со упатствата за употреба на производителот. 

6. Залепете постери со кои се охрабруваат вработените да останат дома 
доколку се болни, да киваат и кашлаат со покривање на устата и често да ги 
мијат рацете. Ваквите постери треба да се постават на влезот на работното 
место и на други делови од работното место каде е веројатно дека ќе бидат 
видени.

УПАТСТВО ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАДРАВЈЕ 
НА АДМИНИСТРАЦИЈА/КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 



www.mzzpr.org.mk

7. Воспоставете и одржувајте тековна комуникација со локалните здравствени 
службени лица со цел да се олесни пристапот до релевантни информации 
пред и за време на дадено локално избивање (епидемија).

ВОЗАЧ НА КАМИОН- МЕРКИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ 

1. Возачите на камион при транспорт и достава на стока возилото да го 
напуштаат само кога стоката не може да се предаде на друг начин. 

2. Истоварот на стока треба да се врши со почитување на еден метар 
оддалеченост помеѓу две лица кои разменуваат стоки. Транспортот на 
документи да се прави по електронски пат. 

3. Да се врши едукација на возачите за мерките за заштита и превенција од 
заразата предизвикана од Ковид – 19.

4. Препорачано е еден возач во кабината на камионот, но додека е неопходно 
да се двајца, задолжително носење на заштитни маски. 

5. Да се избегнува допир на лицето, устата, носот и очите. 

6. При утовар или чекање на утовар, и растовар во објекти, потребно е да 
се почитуваат основните хигиенски постапки, задолжително да се носат 
ракавици, заштитни маски и облека, и задолжително носење со себе средства 
за дезинфекција кои во својот состав имаат најмалку 60% алкохол. 

7. При влез и излез на граничните премини, за тие кои се вклучени во 
межународен транспорт да се помине преку здравствениот надзор. При 
враќање во земјата да стапат во контакт со  Центар за јавно здравје заради 
добивање на натамошни инструкции за мерки и постапки за превенција од 
заразата. 

8. Да се дезинфецираат површините во кабината на возачот, волан, менувач 
на брзини, кваки, копчиња, рачки и ретровизор. Да се проветрува кабината 
повремено при возењето и по застанување во место. 

9. При купување на храна и користење на тоалет, во текот на патувањето од 
една точка до друга, задолжително користење на заштитна маска и ракавици 
за една употреба. После секој контакт во маркет, продавница, тоалет 
задолжителна е дезинфекција на рацете, максимално избегнување на контакт 
со други лица повеќе од 10-15 секунди (особено со лица со симптоми), да не 
се носи лична заштитна опрема во кабината ( доколку не се двајца возачи 
заедно на долг пат), да не се превземаат автостопери, задолжително да се 
обезбедат средства за дезинфекција на раце на база на алкохол за време на 
патувањето. 

10. Поради можноста од остварување на директен респираторен контакт 
со заболени лица на Ковид– 19, во мотелите, хотелите и рестораните се 
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препорачува, при долги патувања, спиење во кабините на своите моторни 
возила.

11. Од страна на работодавачите да се изготви оперативен план за ротирање на 
возачите, односно последователна промена при завршување на патувањето/
работната задача. 

12. Според прописите за превентивни мерки за безбедност и здравје при 
работа CORONA VIRUS nCoV се класифицира како биолошка штетност, што 
предизвикува сериозна болест кај луѓето и претставува сериозна опасност за 
вработените, може да има висок ризик од експанзија на животната средина 
и генерално не се достапни ефективни мерки за профилакса или третман.

ВАЖНО ! 

1. Доколку немате план за превенција од инфективни болести со мерки за 
претпазливост, потребно е веднаш да го изработите кој ќе биде водилка во 
заштитните дејствија против COVID-19. Треба да сте запознаени со упатствата, 
советите и препораките на СЗО и надлежните државни институции и да 
размислите како да ги вметнете ваквите препораки и ресурси во планови 
поврзани со конкретните работни места. Плановите треба да ги земат 
предвид и да се осврнат на нивото/нивоата на ризици кои се однесуваат на 
различни работни места и работни задачи кои вработените ги извршуваат на 
овие места. 

2. За повеќето вработени, заштитата ќе зависи од нагласувањето на важноста 
на основните мерки за заштита од инфекции. Следствено на ова, сите 
вработени треба да применуваат добри хигиенски навики и практики за 
контрола на инфекции, вклучувајќи поттикнување на респираторен бон-тон, 
како и покривање на устата при кивање и кашлање.

3. Секогаш кога е можно вработените да се обесхрабруваат од меѓусебно 
користење на своите телефони, други работни алати и опрема.

4. Воспоставување и одржување на редовни практики за одржување ред и 
хигиена, како на пример рутинско чистење и дезинфекција на површини, 
опрема и други елементи од превозните средства. При изборот на средства 
за чистење, работодавачите треба да се повикаат на информациите на 
етикетите/упатствата на средствата за дезинфекција од производителот, 
за користење на сите средства за чистење и дезинфекција (на пример 
концентрати, начин на користење и време на контакт, лична заштитна опрема).

5. Препорачливо е вода за пиење да се користи од јавен водовод. Доколку се 
користи вода од апарат, задолжително е потребна дезинфекција на сите 
делови кои се допираат и притискаат при полнење на чашите. Истото важи и 
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за апаратите за кафе. Потребно е редовно да се мијат/дезинфецираат сите 
површини (барем еднаш на ден). 

6. Да се дефинираат методи за работа и примена на мерки за заштита на 
работните места. За вработените кои работат на своите работни места 
потребно е да се следат упатствата кои ги пропишуваат/налага кризниот 
штаб. 

7. Во случај на позитивен лабораториски потврден случај на КОВИД-19 на 
вработено лице  (со или без симптоми), лицето веднаш се изолира и испраќа 
дома  и се советува ВЕДНАШ да го контактира својот матичен лекар. 

8. Одговорното лице на фирмата го  известува Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) 
им доставува комплетни податоци за позитивниот работник/ци на КОВИД-19 
(име и презиме, адреса, тел.број) подготвува список на лица кои  согласно 
работното место се во близина ( до него ,пред и позади ) на работното место 
на позитивниот работник  кој се предава на епидемиолошката служба од ЦЈЗ. 

9. По направениот епидемиолошки увид од страна на ЦЈЗ и направената 
проценка на ризик, се дефинира листата на лица кои со решение од 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат се ставаат под здравствен 
надзор за домашна изолација во траење од 14 дена.

10. По направеното темелно чистење на превозното средтсво ( автомобил, 
автобус, комбе, камион) и направената дезинфекција од страна на овластена 
установа за ДДД, се  продолжува со нормалниот производствен процес

УПАТСТВО ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАДРАВЈЕ 
НА АДМИНИСТРАЦИЈА/КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 



www.mzzpr.org.mk

Користени извори 

https://covid-19.chinadaily.com.cn/a/202003/23/
WS5e786da6a3101282172814cc.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
bus-transit-operator.html

https://www.tatnews.org/2020/03/tat-update-covid-19-prevention-measures-
for-travellers-commuting-by-rail-transport-in-thailand/

https://theconversation.com/to-limit-coronavirus-risks-on-public-transport-her-
es-what-we-can-learn-from-efforts-overseas-133764

https://www.uitp.org/management-covid-19-guidelines-public-transport-opera-
tors

https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommenda-
tions-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak

Препорака од надлежни национални институции 

Подршка и вклученост на  Членови на МЗЗПР и BALcanOSh.net
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