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20210941429
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 28 став (8) и член 58 став (1) од Законот за заштита на населението
од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 април 2021
година, донесе
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ,
НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ
COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И
ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА
Член 1
Во Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски
протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението
од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и
временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20,
13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21 и 87/21), во член 3 точките 17., 18. и 19.
се бришат.
Член 2
Во член 12 став 3 по точката 4. се додава нова точка 5. која гласи:
„5. при организирање и одржување на службени собири (состаноци, работилници,
обуки, конференции, седници и сл.), кои се неопходни за да се обезбеди континуирано
работење на институциите, деловните субјекти и други организации;“.
Точките 5., 6., 7. и 8. стануваат точки 6., 7., 8. и 9..
Член 3
Во член 13 во точката 11. ставот 1 се менува и гласи:
„Се затвораат за посетители – гости по 20:30 часот сите угостителски објекти и
угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел,
мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување), на бензинските станици, казината и
обложувалниците и други објекти кои во склоп на истиот даваат угостителски услуги,
почнувајќи од 28 април 2021 година (среда) до 15 мај 2021 година (сабота), а за време на
дозволеното работно време се дозволува работа само на отворените делови – тераси од
угостителскиот објект, додека угостителските објекти кои се регистрирани за прослави
(веселби, свадби, родендени, крштевки и слично) можат да ја организираат работата само
како ресторани на отворено во отворениот дел од угостителскиот објект, односно на
терасите, без да се организираат прослави (веселби, свадби, родендени, крштевки и
слично).“.
Во точка 12. во ставот 1 зборовите „во временски период од 20.00 часот до 5.00 часот
наредниот ден, почнувајќи од 20 април 2021 година (вторник) до 27 април 2021 година
(вторник)“, се заменуваат со зборовите „во временски период од 21:00 часот до 5:00 часот
наредниот ден, почнувајќи од 28 април 2021 година (среда) до 15 мај 2021 година (сабота),
освен од 1 мај 2021 година (сабота) до 2 мај 2021 година (недела) и од 12 мај 2021 година
(среда) до 13 мај 2021 година (четврток).“.
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Точката 14. се менува и гласи:
„Се забрануваат посетители – гости во сите вежбални, фитнес клубови, спортски
центри и сали наменети за вежбање, освен на отворен простор со стриктно почитување на
наменските протоколи, почнувајќи од 28 април 2021 година (среда) до 15 мај 2021 година
(сабота).“.
Точката 15. се брише.
Член 4
Прилогот број 57., Прилогот број 58. и Прилогот број 67. се заменуваат со нов Прилог
број 57., Прилог број 58. и Прилог број 67. кои се дадени во прилог и се составен дел на
оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 40-678/10
27 април 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
Прилог број 57

Протокол
за отворање и работа на кафетерии
1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат
заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои може да седат и се дозволува работа
само на отворените делови – терасите од кафетериите кои се најмалку од една страна
отворени, со кровна конструкција.
3. Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
4. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице
пред влезот на угостителскиот објект.
5. Во просторот за послужување на гости, каде има поставено маси, да се обезбеди
растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.
6. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
7. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за
одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и
послужување на пијалаци.
8. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со
средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по
заминување на секоја тура на гости.
9. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство
кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се
користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер
1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
10. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за
спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење
на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
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12. Забрането организирање на прослави (веселби, родендени и сл.) во отворен и
затворен дел од објектот.
13. Забрането е организирање на музички настани со настап на музички уметници во
отворен и затворен дел од објектот (пејачи/музички групи/диџеи).
14. Максимален број на лица на една маса се ограничува на 4 лица.
15. Се ограничува максималното ниво на бучава во кафетерии на 55 децибели.
Прилог број 58
Протокол
за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана
1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат
заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
2. Се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат само гости кои може да седат и
лица кои преку шалтер ќе подигнуваат нарачки и се дозволува работа само на отворените
делови – терасите од кафетериите кои се најмалку од една страна отворени со кровна
конструкција.
3. Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
4. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред
влезот на угостителскиот објект.
5. Во просторот за послужување на гости каде има поставено маси, да се обезбеди
растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.
6. Максимален број на лица на една маса се ограничува на 4 лица.
7. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
8. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за
одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и
послужување на храна.
9. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за
дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при заминување
на гостите од секоја маса.
10. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство
кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се
користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер
1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. Редовно одржување на
тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на
горенаведените дезинфекциони средства.
11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење
на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
12. Забрането организирање на прослави (свадби, родендени, крштевки и сл.) во
отворен и затворен дел од објектот.
13. Забрането е организирање на музички настани со настап на музички уметници во
отворен и затворен дел од објектот (пејачи/музички групи/диџеи).
14. Се ограничува максималното ниво на бучава во угостителските објекти за исхрана
на 55 децибели.
* * *
Угостителските објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени,
крштевки и слично) можат да ја организираат работата само како ресторани на отворено
во отворениот дел од угостителскиот објект, односно на терасите, без да се организираат
прослави.

3 од 4

Службен весник на РСМ, бр. 94 од 27.4.2021 година

Прилог број 67
Протокол
за работа на вежбални – теретани и фитнес клубови
1. На видно место да се означат правила за однесување за вработените и корисниците
на услугите.
2. Поставена дезбариера на влез во клубот и безконтактно мерење на температура на
вработени и корисници. На лица со покачена темепратура им се забранува влез во клубот.
3. На почеток и на крај на работниот ден, задолжително проветрување на сите
простории и дезинфекција на просториите, сите работни површини, опрема, справи и
други реквизити за вежбање и задолжителна дезинфекција на подот.
4. Во текот на работниот ден, колку што е можно почесто проветрување на
просториите.
5. При секој влез на вработени и корисници, да се врши задолжителна дезинфекција на
раце со средство кое содржи 70% алкохол.
6. Сите вработени задолжително носат заштитна маска и ракавици во текот на целото
работно време.
7. Корисниците на услуги, задолжително користат сопствени пешкири и други средства
за лична хигиена.
8. Корисниците на услуги задолжително однапред закажуваат термин на посета на
клубот.
9. Користењето на заедничките помошни просгории, како туш кабини и соблекувални
се дозволува доколку е обезбедено чистење и дезинфекција на просториите по секоја
употреба.
10. Распоредот на опремата, справите и другите реквизити за вежбање, односно
организацијата на вежбањето мора да биде на начин што ќе се одржува физичко
растојание од 2 метри помеѓу секој корисник, односно 10 м2 по корисник.
11. Опремата, справите и реквизитите задолжктелно да се дезинфицираат после секој
корисник.
12. Вo случај да постои сомнеж некој од вработените да има респираторни симптoми
(температура, кашлица и сл.) одгoворното лице е должно веднаш да го отстрани лицето од
просториите на клубот.
13. Во случај да постои сомнеж некој од корисниците да има респираторни симптоми
(температура, кашлица) одговорното лице е должно веднаш да го отстарни лицето од
просториите на клубот.
* * *
Одредбите од овој протокол ќе се применуваат во делот на лична заштита на
вработените и корисниците на услуги и ќе се применуваат за време на одржување и
спроведување на услуги на отворен простор.
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