
ВОВЕДЕН ОПШТ ДЕЛ 

Со овој протокол се пропишуваат мерки и постапки кои имаат за цел минимизирање 
на ризикот од трансмисија на заболувањето КОВИД-19 за сите учесници во Пописот.  
Протоколот опфаќа мерки за превенција кои се однесуваат на почитување на општите 
превентивни препораки(мерки) на лицата во: 

1. Фазата на тестирање  

2. Фазата на обука  

3. Фазата на спроведување на Пописот на терен, со посебен протокол за 

попишување на лицата кои во периодот на спроведување на Пописот ќе бидат 

позитивни на КОВИД-19 

Општи превентивни препораки(мерки): 

 Задолжително носење заштитна маска (КН95) за да се заштитите себе си од 

другите во ваша близина, или пак, да ги заштитите другите од вас; 

 Одржување на препорачаното растојание од 1,5-2,0 метри помеѓу секој од 

учесниците; 

 Да се избегнува допирање на очите, носот и устата; 

 Одржување на лична хигиена со често миење на рацете со сапун и вода или 

употреба на средства за дезинфекција на раце и површини врз база на 70% 

алкохол; 

 Често дезинфицирање на предмети и површини; 

 Доколку некој од попишувачите во текот на Пописот (5-30 септември) пројави 

симптоми на КОВИД-19, веднаш ќе биде упатен на тестирање и ќе биде заменет 

со друг попишувач; 

 Искористената лична заштитна опрема се отстранува како комунален отпад во 

црни пластични ќеси за отпад. 

1. Фаза на тестирање 

Тестирањето на попишувачите ќе се врши во училишта/училници со почитување на 
општите превентивните мерки што значи: 

 Максимален број на лица во училница изнесува 12 (дванаесет);  

 Во училници кои имаат помала површина од стандардната површина на 

училници, бројот на учесници се намалува; 

 Седењето на лицата треба да биде на физичко растојание од 1,5 м-2,0 м, 

односно седењето треба да биде организирано по едно лице во клупа, во секој 

втор ред; 



 Поставување на средства за дезинфекција на база на 70% алкохол на влезот во 

просторијата; 

 Мерење на температура со безконтактен термометар на секој учесник пред влез 

во просторијата; 

 На лицето со измерена температура 37,2⁰Ц не му се дозволува влез во 

училницата; 

 Носење заштитна маска (КН95) од страна на сите учесници и за целото 

времетраење на обуката; 

 Често проветрување на просторијата, за време на паузите и помеѓу секоја група 

за тестирање; 

 Темелно механичко чистење и дезинфекција на училницата и работните 

површините во училницата пред влегувањето и по завршување на секоја група за 

тестирање; 

 Растојание од 1 час при промена на групи за тестирање.  

2. Фаза на обука 

2.1 Обука на државни инструктори 

Обуката на државните инструктори ќе се врши во амфитеатар со капацитетот за 
седење на 200 лица. Протоколот за заштита опфаќа: 

 Максимален број на лица во амфитеатарот - 75; 

 Поставување на средства за дезинфекција на влезот во просторијата; 

 Мерење на температура со безконтактен термометар на секој учесник пред влез 

во просторијата; 

 На лицето со измерена температура 37,2⁰Ц не му се дозволува влез во 

амфитеатар 

 Носење заштитна маска КН95 од страна на сите учесници и за целото 

времетраење на обуката; 

 Седењето на лицата треба да биде на физичко растојание од минимум 1,5м.-

2,0м и преку еден ред; 

 Често проветрување на просторијата, за време на паузите и помеѓу секоја група 

за обука; 

 Дезинфекција на површините во амфитеатарот пред и по завршувањето на 

обуката.  

2.2 Обука на членовите на КПР  



Обуката на членовите на КПР ќе се врши во Државниот завод за статистика – Голема 
сала. Просторијата има капацитет за седење на 50 лица. Протоколот за заштита 
опфаќа: 

 Максимален број на лица во салата - 16; 

 Поставување на средства за дезинфекција на влезот во просторијата; 

 Носење заштитна маска КН95 од страна на сите учесници и за целото 

времетраење на обуката; 

 Мерење на температура со безконтактен термометар на секој учесник пред влез 

во просторијата; 

 На лицето со измерена температура 37,2⁰Ц не му се дозволува влез во големата 

сала; 

 Често проветрување на просторијата, за време на паузите и помеѓу секоја група 

за обука; 

 Седењето на лицата треба да биде на физичко растојание од минимум 1,5м.-

2,0м; 

 Дезинфекција на површините во просторијата пред и по завршувањето на 

обуката;  

 Темелно механичко чистење и дезинфекција на салата и работните површините 

во училницата пред влегувањето и по завршување на секоја група за обука. 

2.3 Обука на попишувачи  

Обуката на попишувачите ќе се врши во училишта/училници со почитување на општите 
превентивните мерки што значи: 

 Максимален број на лица во училница изнесува 12 (дванаесeт);  

 Во училници кои имаат помала површина од стандардната површина на 

училници, бројот на учесници се намалува; 

 Седењето на лицата треба да биде на физичко растојание од 1,5 м-2,0 м, 

односно седењето треба да биде организирано по едно лице во клупа, во секој 

втор ред; 

 Поставување на средства за дезинфекција на база на 70% алкохол на влезот во 

просторијата; 

 Мерење на температура со безконтактен термометар на секој учесник пред влез 

во просторијата; 

 На лицето со измерена температура 37,2⁰Ц не му се дозволува влез во 

училницата; 



 Носење заштитна маска (КН95) од страна на сите учесници и за целото 

времетраење на обуката; 

 Проветрување на просторијата за време на паузите и помеѓу секоја група за 

тестирање; 

 Темелно механичко чистење и дезинфекција на училницата и површините во 

училницата пред влегувањето на секоја група за тестирање; 

 Растојание од 1 час при промена на групи за тестирање.  

3. Фаза на спроведување на Пописот на терен 

Спроведувањето на Пописот ќе се врши на терен со попишувачи кои треба да влезат во 
секое домаќинство, што значи дека физичките контакти се неминовни. Во такви 
услови, секој попишувач ќе користи лична заштитна опрема што се состои од: заштитна 
маска (КН95), спреј за дезинфекција на раце на база на 70% алкохол и каљачи. 
Дополнително, попишувачот задолжително да практикува често миење односно 
дезинфицирање на рацете.  

Протоколот за заштита опфаќа: 

 Задолжително носење заштитна маска (КН95) во домаќинствата и за целото 

времетраење на попишувањето; 

 Задолжително одржување на пропишанoтo физичко растојание од 1,5-2,0м за 

цело времетраење на попишувањето во домот; 

 Се забранува вадење, поместување и менување на заштитната маска за цело 

времетраење на попишувањето во домот; 

 Се забранува пиење и јадење за цело времетраење на попишувањето во домот; 

 Користење на средства за дезинфекција на рацете пред влегувањето и по 

излегувањето од домаќинството; 

 Надворешна дезинфекција на лаптопот пред влегувањето и по излегувањето од 

домаќинството; 

 Доколку постојат услови, треба да се користи секоја можност за попишување во 

двор, на тераса, веранда, со задолжително носење на заштитна маска (КН95) и 

физичко растојание од најмалку 1,5 м-2,0м. 

 Пред влегување во домаќинството задолжително попишувачот да стави каљачи 

на обувките. 

  
Попишување на лицата кои во периодот на спроведување на Пописот ќе бидат 
позитивни на КОВИД-19 и во домашна изолација. 

Попишувањето на лицата кои во периодот на спроведување на Пописот ќе бидат 
позитивни на КОВИД-19 и во домашна изолација ќе биде посебно организирано и 



следено.  
Бројот на лицата кои се позитивни и се во домашна изолација ќе се следи на дневна 
основа со цел да се овозможи нивно опфаќање во Пописот.  

Протоколот за заштита опфаќа: 

 Државниот завод за статистика во соработка со Управата за електронско 

здравство „Мој термин“ ќе ги добива списоците на позитивни лица, на дневна 

основа, со нивна адреса, ЕМБГ и телефонски број;  

 Лицата чија изолација ќе започне на 5 септември 2021 година, изолацијата 

завршува во деновите на траење на Пописот, попишувачот ќе ги посети по 

завршувањето на периодот на домашна изолација; 

 Лицата кои се позитивни на КОВИД-19 и кај кои изолацијата нема да заврши за 

времетраење на пописот, ќе бидат телефонски контактирани и ќе се договорат 

условите за попишување со добивање податоци од некој нивни близок кој не е 

во изолација, а ги знае сите податоци. 

 


