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ПРЕПОРАКИ ЗА ПОВТОРНО ОТВОРАЊЕ НА ГРАДИНКИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД-19 

 

 

ВОВЕД 

 

Појавата на новиот корона вирус, донесе една нова реалност  на зголемен ризик по животот 
и здравјето на луѓето. Промените во начинот на однесување и стекнатите навики, 
прилагодување кон новонастанатата состојба е неминовно. Придржување кон мерките за 
заштита и нивно разбирање од страна на децата, посебно во градинките, е отежнато или 
дури и невозможно. Затоа во градинките треба да се воведат мерки согласно природата на 
работа и способноста на децата истите да ги прифатат.  

Најважна мерка за контрола на инфекција е болните да останат дома. Хигиената на 
кашлање и кивање и оддржување на соодветна дистанца се клучни  за спречување на 
ширење на вирусите и другите микроорганизми по капков пат, како и хигиената на раце, 
избегнување на допирање на лицето се нечисти раце. Оддржувањето на физичка дистанца 
ја смалува можноста за заразување, уште во асимптоматската фаза.  Но, сведоци сме дека 
и покрај придржување кон сите мерки за заштита, се уште се појавуваат нови случаи на 
КОВИД -19 како и други инфекции. Тоа само укажува дека потполна заштита  и безбедност 
не постои. Но, колку помалку се придржуваме кон мерките, толку помала е безбедноста, а 
ризикот за ширење на инфекцијата повисок.   

Што би значело повторното отворање на градинките кај нас, во однос на епидемијата, не 
знаеме, со оглед на тоа што се уште немаме искуства од останатите држави. Скринингот на 
населението ќе ја покаже моменталната инфицираност на населението кај нас, и кај 
вработените во градинките. Би било добро скрининг да се направи и кај децата, како би 
знаелее колкав е процентот и во оваа возрасна група, иако би било очекувано и кај нив 
процентот да е сличен како и кај останатите возрасни групи. Треба да се посочи дека 
скринингот сам по себе е само епидемиолошка алатка за увид во епидемиолошката 
состојба. Превентивните мерки треба да бидат во сила, се до исчезнување на вирусот, или 
пронаоѓање на лек или вакцина.  

 

 

 

 

 



ЗДРАВСТВЕНИ ОГРАНИЧУВАЊА 

1. Здравствени ограничувања за децата кои заради здравствени ризици не смеат да 
посетуваат градинка во време на КОВИД 19 

Следејќи ги препораките на педијатрите од другите држави, определени се здравствени 
ограничувања за децата за нивно враќање во градинките по нивно повтотно отварање. 
Здравствените ограничувања се дадени во ПРИЛОГ 1 од овој материјал. 

Здравствените ограничувања задолжително треба да се почитуваат при враќање на децата во 
градинките. 

Потврдите  ги издава матичниот педијатар.  

2. Здравствени ограничувања за учителите, наставниците, воспитувачките и негувателките, 
кои заради здравствен ризик од тешки последици при можно заболување со КОВИД 19, 
не смеат да работат со предшколски деца и ученици.  

Здравствените ограничувања за учителите, наставниците, воспитувачките и негувателките, кои 
заради здравствен ризик од тешки последици при можно заболување со КОВИД 19, не смеат да 
работат со предшколски деца и ученици треба да се во согласност со препораките кои беа донесени 
од Комисијата при МЗ, за тоа кои работници со хронични болести треба да се ослободат од 
работниот процес. Предлогот за овие ограничувања е даден во  ПРИЛОГ 2 од овој материјал. 

Во градинка може да се примаат само здрави деца и вработени.  

Родителите мораат да бидат свесни дека со повторно отворање на градинките се зголемува ризикот 
за пренос на САРС-КоВ-2 вирусот. Затоа е потребно да се заштитат бабите и дедовците како и лицата 
во фамилијата со имуносупресивни болести, односно  сите лица со кои децата се во контакт терба 
секогаш да бидат на безбедна далечина и да носат маски.  

Во случај во семејството да има уште едно дете, кое е адолесцент, или пак возрасно лице, кое 
има здравствени проблеми, на детето не му се препорачува враќање во градинка. За овие 
ситуации , родителите треба да се посоветуваат со матичниот лекар или педијатарот. 

Во случај учителите, наставниците, воспитувачките и негувателките да живеат со лице со 
здравствени проблеми – дете/ адолесцент или возрасно лице кое е во ризична група за 
заболување од КОВИД 19, работникот  треба да се консултира со специјалист по медицина 
на труд, кој ќе одлучи за негово враќање на рабпта.  

 

ПРВО ДОАЃАЊЕ ВО ГРАДИНКА 

Родителите го пријавуваат детето кое ќе се врати во градинка, со пополнување на епидемиолошка 
анкета и изјава дека доколку детето дојде во контакт со заболен  САРС КоВ-2, детето ќе остане дома.  

Во епидемиолошката анкета стојат податоци за контактите и здравствената состојба на детото и 
неговото семејство во последните 14 дена. 

 



ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

Свесни сме дека заради спецификата на работата со деца , практично е невозможно придржување 
кон сите предложени мерки, па затоа истите треба да се прилагодат, како би се спречило ширењето 
на вирусот во градинките. 

Хигиенски и други мерки: 

- Редовно и темелно миење на раце со вода и сапун, 
- Доколку нема достап на вода (при надворешни активности) рацете да се дезинфицираат со 

препорачано средство. Содржина на алкохол во средството да биде од 60-80 %, 
- Хигиена на раце пред оброк, по користење на тоалет, по менување на пелени, по доаѓање 

од надвор, по секое допирање на кваки, ограда или други површини..., 
- Лицето не се допира со нечисти раце, 
- Правилна хигиена на кашлање/кивање, 
- Затворените простории ги проветруваме пред пристигнување на децата, како и по нивното 

заминување, но и повеќекратно во тек на денот,  
- Почитување на дистанца од најмалку 1.5-2 м., 
- Доколку е возможно да не се доаѓа со јавен превоз, 
- Сите комуникации, состаноци, да се одвиваат по телефон или интернет, 
- Во градинките влегуваат само вработените и децата, останатите само со претходна најава 

и почитување на мерките( носење маска, хигиена на раце..). 

МОЖНОСТ ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ВО ГРАДИНКИТЕ 

МЕРКА Воспитувачи Други 
вработени 

Деца Дополнителна мерка 

Болните не 
доаѓаат на 
работа/или во 
градинка 

+ + + / 

Миење раце + + + Воспитувачот им помага или ги 
насочува децата 

Дезинфекција 
на раце 

+ + -  

Лицето не се 
допира со 
нечисти раце 

+ + - Не се употребуваат 
надворешните игралишта, 
децата не ги делат играчките, 
не играат со играчки кои не 
можат да се исчистат, 
вработените не носат накит 

Правилна 
хигиена на 
кашлање и 
кивање 

+ + +/- Се препорачува за деца над 3 
годишна возраст 

Почитување на 
безбедна 

- + - Помали групи на деца ( 8-10); 
возрасните не се 
поздарвуваат; се закажува 



дистанца 1,5-
2м 

термин за прием на децата и 
нивно земање за да се 
намалат гужви; што повеќе 
време да се поминува надвор 

Затворените 
простории се 
проветруваат 
повеќе пати во 
денот 

+ + +  

Просториите 
редовно се 
чистат и 
дезинфицираат 

+ + +  

Употреба на 
маски 

+/- + - Помали постојани групи на 
исти деца со ист воспитувач, 
останатите носат маски 

 

 

ПРЕПОРАКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

• Одржувајте физичка дистанца 1,5-2м со колегите и децата од другите групи, 
• Придржувајте се кон сите  хигиенски препораки. На повеќе места да се постават 

дезинфициенси за раце, пазејќи да не бидат достапни на децата, 
• Да се ограничат физичките контакти , како и одмори, поради опасност од собирање 

на повеќе луѓе. Користете видеоконференции, 
• Не се поздравувајте со допир, 
• Не носете накит на работно место, 
• Заедничките предмети ( компјутери, и сл) редовно дезинфицирајте ги, 
• Посебно внимавајте на хигиена во кујната, 
• Доколку е возможно не користете јавен превоз до и од работното место, 
• Подебните служби (логопед, дефектолог и др.) мораат да се придржуваат кон 

препораките. Доколку е возможно употребете видеоконференциска врска, 
• Следете ја својата здравствена состојба и постапете согласно  советите дадени во 

прилог.  

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА 

На вработените им се препорачува употреба на маски при контакт со други соработници и родители 
на децата.  

Употреба на ракавици за еднократна употреба е потребна при менување на пелени.  

При чистење и дезинфицирање е потребна употреба на заштитни ракавици за повеќекратна 
употреба. 

 



Воспитувачите ја употребуват вообичаената униформа  за работа во градинките. 

Подетални информации за индивидуалните работни места спаѓа во доменот на специјалистот по 
медицина на труд, кој детално го познава организацискиот процес и ризикот на индивидуалните 
работни места.  

 

ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА 

На поголемите деца можете на подот да им нацртате ознаки за потрeбна дистанца. На родителите 
не им се дозволува престој во градинка.  

 

ДОАЃАЊЕ И ЗАМИНУВАЊЕ ОД ГРАДИНКА 

Потребно е временско и просторно планирање на носењето и земањето на децата од градинка, за 
да се избегне застој во гардеробата.  

Ако е возможно децата да се примаат надвор. Децата од различни групи не треба да се мешаат и 
треба да бидат на соодветна  дистанца. 

При прием, детето се соблака во гардеробата, и рацете се мијат со вода и сапун. Потоа се влегува 
во игралната. 

Се препорачува, предшколсkите деца да не ги дезинфицираат рацете , туку да ги мијат со сапун и 
вода.  

 

ФОРМИРАЊЕ НА ГРУПИ 

Бидејќи е тешко децата да се придржуваат кон држење на дистанца заради спречување на зараза, 
важна мерка за намалување на ризикот е формирање на мали групи со едни исти деца и 
воспитувачи. Во рамки на групите, воспитувачите и децат можат да комуницираат како семејство 
во домашни услови. За малите деца, тие групи да бидат до 8  деца, кај поголемите не повеќе од 10. 
Колку е поголем бројот на деца во групата, толку поголем е ризикот од  ширење на инфекцијата. 

Групите меѓу себе не се мешаат. Потребно е организирање на активностите надвор, на начин на кој 
децата од други групи нема да се сретнуваат.  Движењето низ заедничките простории нека биде 
само во неопходни случаи, а децата да не ги допираат површините.  

Детските кревети да се оддалечат најмногу што можат. Едно дете секогаш да користи ист кревет.  

Просторот за играње да е со врата одделен од другите простории, во кои се другите групи.Не се 
препорачува задржување во заедничкиот дел. 

 
 
 



ИГРАЊЕ НА ОТВОРЕНО 

Идеално би било, доколку секоја просторија за одредена група има сопствен излез на отворено .  

Групите да бидат надвор во различни часови, да се ограничи бројот на деца во исто време надвор 
и на децата да им се овозможи повеќе движење. Секогаш кога е можно, времето поминувајте го 
надвор.  

Во овој момент, не се советува употреба на заеднички надворешни реквизити. 

 

ФИЗИЧКИ КОНТАКТИ 

Во поглед на безбедноста, треба да се има предвид потребата од близок контакт со децата. Во тој 
случај, вработените , пред и по контактот да измијат раце.  

 

ИГРАЧКИ И ЦУЦЛИ 

Децата да не носат играчки и книги од дома. Играчките (за заспивање или цуцлите) соодветно да се 
чуваат за секое дете посебно, во време меѓу спиењето. Групните играчки да не се делат меѓу 
различни возрасни групи, додека не се исчистат. Се употребуваат само играчки кои лесно се чистат/ 
перат.  

Играчките се перат согласно назнаките на производителот, ако е можно на највисока температура 
и потребно е добро да се исушат.  

За време на епидемијата да не се користат плишани играчки. 

При избор на дидактички средства се дава предност на средства со мазни површини, т.е. тврди 
површини кои лесно се чистат, кои едноставно се чистат со детергент и вода. Не се препорачува 
употреба на материјали како што се кинетички песок, глина, пластелин итн, како и сите други 
играчки кои не можат да се исперат со детергент и да се исушат. Играчките се перат најмалку еднаш 
на ден, ако е изводливо 2 пати на ден. Ова посебно се однесува за малата возрасна група, каде 
децата се уште стават предмети во уста. 

 

КУЈНА И ИСХРАНА 

Работа во кујна 

• Вработените да се придржуваат на посебен режим на работа, план за чистење на 
површини и простории во време на епидемија со КОВИД -19, 

• Обработка на животинските производи да биде во склад со ХАССАП системот, 
• Исхраната може да се поедностави, 
• Јадењето да биде спремно во порции за делење, 
• Обврзно носење маски во тек на припрема на храната, 



• Униформата е потребно да се менува секој ден и да се пере на температура од 
најмалку 60 ˚С, 

• Редовно миење раце, 
• Редовно чистење на површините и пултовите и нивна дезинфекција, 
• Одржувајте далечина од 1,5-2м. 

 

По подготовката, и негово сервирање во одделни порции,  јадењето се покрива со фолија за да се 
спречи можна контаминација, за време на пренос до просторијата за јадење. Оброкот да биде така 
доставен, со што максимално би се намалил контактот со лицата надвор од групата: количката од 
храна се остава пред врата, воспитувачката ја дезинфизира рачката од количката и ја внесува  во 
просторијата и ја дели храната.  

Храната да биде спремена на начин, при што децата ќе јадат со минимална помош. Да не се сервира 
храна во заеднички садови.  Пред и по оброк задолжително се мијат раце. Воспитувачката мора, 
пред да му помогне на друге дете со хранење да си ги измие или дезинфицира  рацете. Бидејќи е 
невозможно да се одржи дистанца , потребно е да се избегнува положба каде  двете лица се во 
иста висина.  

По секоја активност кујната се чисти и сите површини, прибор и алатки се дезинфицираат.  

Доколку стаанува збор за кетеринг и снабдување на повеќе објекти, потребно е днево 
дезинфицирање на транспортните садови. 

Вработените во кујна , по можност да се поделат во 2 групи, кои меѓусебно нема да се сретнуваат.  

Подетални упатства за индивидуални работни места дава специјалистот по медицина на 
труд, кој е запознаен со организацискиот процес и проценката на ризик на работните места.  

 

ПРЕВИВАЊЕ 

Се изведува на  вообичаен начин: во три фази на постапка на менување на пелени: припрема, 
менување и чистење. При тоа се користат ракавици за еднократна употреба. Важно е лицето кое ја 
менува пелената, рацете да ги изме, или дезинфицира 3 пати: пред да почне, по менување на 
пелената и по чистењето и дезинфекцијата на масата за превивање.  

Облеката која е сменета се става во пластична кеса, која се врзува, се одлага на место каде децата 
не можат да ја фаќаат и им се дава на родителите. 

Се препорачува чистење и дезинфекција на сите површини, што биле во контакт со секрети и 
излачоци од децата. Во тој случај, вработените носат ракавици за еднократна употреба. По 
отстранување на ракавиците, рацете се дезинфицираат.  

САНИТАРИИ 

Возрасните треба да се погрижат да не дојде до мешање на децата од различни групи. Сите 
простории да имаат доволно сапун и хартиени брисачи. 



 

ПРИПРЕМА НА ГРАДИНКИ ПРЕД ПОВТОРНО ОТВАРАЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И ПРОВЕТРУВАЊЕ 

Градинката детално да се исчисти пред отворање. Потребно е да се исконтактира Градскиот 
водовод, за употреба на вода за пиење после подолг прекин на работа во време на КОВИД 19.  

Пред отворање на градинките просториите добро се проветрбуваат. Најмалку половина час пред 
доаѓање на децата, а доколку временските прилики дозволуваат, прозорите да бидат постојано 
отворени. 

Повеќе пати во денот исчистете ги и дезинфицирајте ги површините, кои често се допираат ( маси, 
столови, кваки, тоалети, умивалници), а најмалку два пати.  

ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СОМНЕНИЕ НА КОВИД 19 ВО ГРАДИНКИТЕ 

Доколку кај некое дете се јави температура или знаци на акутна респираторна инфекција, се 
изолира во посебна просторија. Доколку е можно нека носи маска. Да се известат родителите или 
старателите. Заболеното дете да употребува посебни санитарии и умивалник.  

Доколку се потврди заразеност со САРС КоВ -2, родителите се должни да ја известат градинката. 
Градинката исто така го известува ЦЈЗ, кој спроведува епидемиолошка анкета и барање на 
контактите. 

Доколку се разболи воспитувач, со температура, акутни респираторни симптоми, истиот се изолира 
и се контактира матичниот лекар . Доколку се добие позитивен брис, се известува ЦЈЗ, кој 
спроведува епидемиолошка анкета и барање на контактите.  

Просториите каде се движеле заболените темелно се чистат, дезинфицираат и проветруваат. 
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ПРИЛОГ 1.  
 
ЗДРАВСТВЕНИ ОГРАНИЧУВАЊА ЗА ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ОДРЕДЕНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ ВО ГРАДИНКИТЕ 
 

Ова се здравствени состојби / болести кај децата, кај кои при инфекција со САРС КоВ -2 вирусот 
може да  настане тешка клиничка слика со сериозни последици по здравјето на детето.  

 

Невролошки болести 

• фармакорезистентни епилепсии 
• Демиелинизирачки заболувања 
• Невро-мускулни заболувања 
• Неврдегенеративни болести 
• Неврогенетски заболувања и боелсти на нервен систем 
• Деца со церебрална парализа 3-5 степен 

Гастроентеролошки состојби: 

• Болни на имуносупресивна терапија: болни по трансплантација на хепар и со хронични 
воспалителни интестинални болести, автоимуни болести на хепар, кои примаат терапија. 

Нефролошки состојби: 

• ХБИ  IV степен или повисок 
• Болни на хемодијализа 
• Болни на перитонеална дијализа 
• Трансплантирани болни 
• Болни со нефротски/нефритичен синдром, кои се лекуваат со кортикостероиди или други 

имуносупресиви, како и оние кои не се на имуносупресивна терапија 
• Болни со ХУС на терапија на одржување со ецулизумаб 
• Болни кои заради лекување со  Rituximab имаат CD 19 деплеција 

Кардиолошки состојби: 

• Хипопластичен лево срцев синдром, трукуспидална атрезија, двојно влевање во лева 
преткомора 

• Белодробна хипертензија 
• Вродени комплексни срцеви мани 
• Болни по трансплантација на срце 
• Болни со симптоматско срцево попуштање 

Пулмолошки  : 

• Болни со астма, според ГИНА категорија од 3 или повисок степен, како и болни кои се на 
редовна терапија на одржување заради спречување на влошување на состојбата со: 



а)средни концентрации на инхалациски глукокортикоиди или 
б) комбинација на ИГК со долгоделувачки бронходилататор или комбинација на ИГК и 
антагонисти на антилеукотриенски рецептори, или 
в) ниски концентрации на системски глукокортикоиди или 
г) лекување со биолошки лекови 
 

• Болни со ретки хронични болести на дишни патишта како што се: 
А) цистична фиброза 
Б) примарна циларна дискинезија, 
В) облитерантен бронхиолитис, 
Г) невроендокрина хиперплазија во детство, интерстициски болести 
 

• Болни со постојана потреба од додаток на кислород во вдишан воздух 
• Болни на континуирана кислородна терапија со висок проток или употреба на апарат  за 

обезбедување на постојан позитивен притисок во дишните патишта (CPAP) 
• Болни со потреба од хронична инвазивна или неинвазивна вентилација 
• Болни со трахеостома 
• Болни со невромускулни заболувања и ослабена белодробна функција 
• Болни со езофагеална дисфункција и последичен хроничен аспирациски синдром 

Ревматологија/имунологија 

• Болни со тежок примарен имунулошки дефицит 
• Деца и адолесценти кои примаат терапија со високи концентрации на кортикостероиди ( 

концентрации повисоки од 0,5мг на кг ТТ/ден) подолго од 14 дена 
• Деца кои примаат високи дози конвенционални имуносупресивни лекови, или 

комбинација со биолошки лекови 
• Деца и адолесценти, кои примаат биолошка терапија насочена кон Т и Б клетките, или 

биоолошка терапија насочена кон делување на комплементот 
• Деца и адолесценти после трансплантација на хематопоетски матични клетки, кои се на 

имуносупресивна терапија и деца после трансплантација со хематопоетски клетки без 
имуносупресиска терапија, при кои од трансплантацијата е поминато помалку од една 
година. 

Хемато-онколошки состојби 

• Деца/адолесценти со малигни болести кои се на хематотерапевтско лекување, зрачење, 
или од лекувањето да е поминато помалку од 6 месеци 

• Деца/ адолесценти со немалигни неоплазми (ЛГГ...) на хемотерапевтско 
лекување/зрачење или од лекувањето да е поминато помалку од 6 месеци 

• Деца/адолесценти по трансплантација на хематопоетски матични клетки, кои примаат 
имуносупресивна терапија и деца по трансплантација на хематопоетски матични клетки 
без имуносупресивна терапија , при кои од трансплантацијата поминало помалку од една 
година 

• Деца/адолесценти со хемато- онколошки последици од лекување со зафатеност на други 
органи ( нефропатија,кардиомиопатија, белодробни нарушувања...) 



• Деца/адолесценти, кои примаат терапија екулизумаб (ПНХ) 
• Деца/адолесценти кои примаат терапија со имуномодулатори, како што е интерферон 
• Деца/адолесценти после спленектомија или функционална аспленија 
• Деца/адолесценти, кои примаат биолошка терапија  

 

Децата од првите три категории, не посетуваат редовна настава 

Ендокринологија, диабетес и метаболни болести 

• Хипокортицизам 
• Тешки вродени метаболни болести 
• Комплексни генетски синдроми, кои вклучуваат тешка имунодефициенција 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 2. 

ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ НА ВРАБОТЕНИ, ВОСПИТУВАЧИ И УЧИТЕЛИ КОИ ЗАРАДИ ЗДРАВСТВЕН 
РИЗИК ОД ТЕШКИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ЗАБОЛУВАЊЕ СО КОВИД19 НЕ СМЕАТ ДА РАБОТАТ СО 
ПРЕДШКОЛСКИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ  ВО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД 19 

 

- Трудници* 
- Работници на биолошка и имуносупресивна терапија 
- Работници со малигни заболувања на системска терапија (хемо-, имуно-, таргет- терапија) 
- Работници после трансплантација на органи/ткива кои се на имуносупресивна терапија 
- Работници со нерегулирана шеќерна болест 
- Работници со хронични белодробни болести (кои се или биле на некоја системска 

противвоспалителна или имуносупресивна терапија (вклучително и биолошка терапија)  во 
последната година, или лица со чести рецидивни воспаленија заради инфекција( ХОББ, 
бронхиектазии, астма, белодробна фиброза, системски автоимуни болести на дишни 
патишта, малигни белодробни болести, имунодефициентни состојби) 

- Работници со нерегулиран висок крвен притисок 
- Работници со тешки душевни и бихејвиорални нарушувања 
- Работници со тешки хронични болести по одлука на др. Спец по медицина на труд и во 

зависност од проценката на ризикот 
- Работници постари од 65 год 

За изземање на работникот од работниот процес заради здравствени причини, одлучува 
докторот специјалист по медицина на труд, кој одлучува индивидуално и предложените 
болести му претставуваат само насока при работата.  

*Бременоста не е контраиндикација за работа со здрави деца, но е контраиндикација ако 
не се исполнети противепидемиските услови.  

  

 
 


