
 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА ЗА 

ДЕЈНОСТА НА ЈУДГ„ДЕТСКА РАДОСТ“ ГАЗИ 

БАБА, СКОПЈЕ, ВО ВОНРЕДНА ЕПИДЕМИСКА 

СОСТОЈБА, ПОВРЗАНА СО 

РАСПРОСТРАНУВАЊЕТО НА COVID-19 

 

I. Услови за прием на децата во детската градинка 

1. Повторното доаѓање на децата во детската градинка може да се 
случи само по желба на родителите и со нагласен услов дека се 
запознаени и изјавуваат дека се запознаени и ќе ги запазуваат 
новите правила за работа на детската градинка, за што 
потпишуваат изјава.  

2. Приемот во детската градинка се извршува од определено лице со 
користење на неопходните индивидуални заштитни средства — 
маска/визир, а деца со симптоми на заболување не се примаат во 
детската градинка.  

3. При приемот на детето во градинка задолжително се мери 
телесната температура на децата со термометар и се бележи во 
Извештајната тетратка за групата. Во детската градинка се 
примаат само здрави деца. 

4. Во објектот на детската градинка се примаат деца, придружени 
само од еден родител/старател, кој носи задолжително заштитна 
маска за лице. 

5. Во приемниот дел на групите се прима максимум едно дете со 
неговиот  родител. Останатите чекаат пред зградата на детската 
градина на растојание од најмалку 2 м. 

 

II. Услови за грижата за децата во детската градинка 

1. Детето во градинка се предава со соблечени чевлички и веднаш 
се носи до шкафче каде облекува топлинки; 

2. Веднаш по приемот на детето во детската градинка, се мијат 
рацете. Рацете на децата се мијат и пред секој оброк, по употреба 
на тоалет, нокшир/за јаслените групи/ после користење на 
заедничките простории (сала, двор) и кога е неопходно; 

3. Согласно со климатските услови децата остануваат надвор, со 
исклучок на времето за хранење и одмор, а за децата се 
организираат игри што ќе ја обезбедат неопходната позитивна 
емоционална средина; 



З. Се обезбедува посебно игралиште за игра на секоја група.Во 
објектите каде нема доволно простор се прави распоред на 
користеењ на дворот. Не се дозволува мешање на групите; 

4. Децата играат само со играчки што може да се мијат со топла 
вода, сапун и сретство за дезинфекција; 

III. Услови за персоналот во детската градинка 

Потребно е вработените во детската градинка: 

1. Да бидат запознаени по писмено известување со правилата за 
работа во создадената вонредна состојба пред да ја отворат 
градинката и строго да ги почитуваат;  

2. При појава на симптоми, дури и лесна кашлица или ниска 
температура (37.З °C) да го информираат директорот. 
Вработените се отстрануваат од детската градинка додека не се 
разјасни здравствениот статус; 

З. Да користат посебна просторија во која ќе ги менуваат обувките и 
облеката со кои доаѓаат однадвор со работни; 

4. Да си ги измијат рацете, да ги дезинфицираат и да ги постават 
неопходните заштитни средства (маска/визир) веднаш по 
влегувањето во детската градинка; 

5. Да ги придружуваат децата и да им даваат насоки, кога е тоа 
неопходно, за тоа како најдобро да си ги мијат рацете, додека 
пред тоа треба да им покажат како се прави тоа (задолжително 
при пристигнувањето во детската градинка, при прибирање од 
дворот, пред и по секој оброк, пред и по користење тоалет, по 
кивање или кашлање, на крајот на денот пред тргнување дома и 
при влегување дома). Миењето треба да е со вода и сапун барем 
30 секунди, а сушењето да е со хартиено шамивче за еднократна 
употреба; 

6. Да ги организираат дејностите така што децата да бидат 
разделени на подгрупи во кои ќе играат различни игри; 

7. Да организираат средби со родителите само при неопходност, по 
можност на отворено и со запазување физичка дистанција; 

8. Да запазуваат физичка дистанција од 1.50 метар за време на 
определените паузи. Канцеларијата  за пауза да се користи 
најмногу од тројца служители истовремено; 

IV. Дезинфекциски мерки 

 Да се постави дезибариери пред сите влезови. 

2. Да се осигури многукратно проветрување на просториите (минимум 
10 минути на секој час). 

З. Да се извршува тековна дезинфекција на сите подови и површини 
наутро, по завршувањето на ручекот, а во просторијата за спиење 
и по станување од спиење. Тоалетот да се дезинфицира наутро и 
по секоја употреба на нокшир. Гардеробите на децата и 



столчињата во гардеробата да се дезинфицираат пред приемот на 
децата, по приемот на последното дете во денот и по прибирање 
на децата од прошетка или игра надвор. 

4. Да се дезинфицираат дршките на сите врати и прозорци, 
прекинувачите на телата за осветлување и оградите на скалите 
најмалку 4 пати дневно (по 2 дезинфекции во смена — 7:00 ч., 
10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните простории и 
пералните да се дезинфицираат по 4 пати дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 
12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцијата во кујнскиот блок да се 
спроведува согласно со барањата на системот НАССР. 

5. Да се дезинфицираат детските игралишта и опремата за нив 
еднаш дневно – 8.00 ч. 

 

V. Протоколи за однесување 

  

Протокол при сомневање или случај на COVID-19 во детската градинка 

 

При појава на еден или повеќе симптоми кај дете (кашлица, кивање, 
задишаност, болки в грлото, умор, гастроинтестинални поплаки, 
висока температура и др.): 

1. Почетно однесување 

 Детето да се изолира неодложно во просторија определена за таков 
случај додека не си замине дома. На детето му се става маска, 
согласно со неговата возраст; 
• Неодложно да се воспостави контакт со родителите/старателите и 
да се побара од нив да го земат детето и да се усогласат со 
неопходните превентивни мерки; 
• На родителите/старателите да им бидат укажани процедурите што 
треба да ги следат —да се избегнува физички контакт и да се 
консултираат со матичниот семеен лекар за тој да реши дали е 
неопходно да се направи тест; 
Откако детето ќе ја напушти просторијата, да се изврши темелна 
дезинфекција неколку часа подоцна; 
• Да се запазуваат превентивните и ограничувачките мерки; 

• Да се прими детето повторно во детската градинка со медицинска 
потврда од матичниот лекар дека е здраво и може да посетува 
градинка; 

2. Во случај на позитивен тест на детето 

• Родителите/старателите да ги информираат и 
воспитувачот/негователот и  директорот, на детската градинка, кој 
треба веднаш да контактира со Центарот за јавно здравје; 
•Мерките за идентификување на лицата во контакт и мерките што се 
преземаат се усогласуваат меѓу ЦЈЗ и директорот на соодветната 
детска градинка; 



•Во зависност од карактеристиките на зградата и бројот на лицата во 
контакт, мерките може да вклучуваат затворање на една или на 
неколку групи или на целата детска градинка; 
•Лицата што се ставаат под задолжителен карантин ги определува 
ЦЈЗ во зависност од конкретната ситуација; 

 Да се исчистат и дезинфицираат темелно просториите и 
предметите до кои имало контакт детето во последните 48 часа; 
• ЦЈЗ ги информира лицата што биле во контакт со детето за 
чекорите што треба да ги преземат; 

При појава на еден или повеќе симптоми кај возрасен (кашлица, 
кивање, задишаност, болки во грлото, умор, гастроинтестинални 
поплаки, висока температура и др.): 

1. Почетно однесување 

• Да се изолира неодложно возрасниот човек и да му се даде маска, 
ако враќањето дома не е можно во истиот момент. Да се запазат 
ограничувачките мерки; 
• Да се избегнува физичкиот контакт со други лица и да се консултира 
со матичниот лекар, кој ќе реши дали е потребно да се направи тест; 
• Откако лицето ќе ја напушти просторијата, да се изврши темелна 
дезинфекција неколку часа подоцна; 
• Да се запазуваат строго превентивните и ограничувачките мерки; 

 

2. Во случај на позитивен тест кај возрасен 

• Да се информира директорот, кој треба веднаш да контактира со 
ЦЈЗ; 

• Може да се оцени ризикот од распространување на инфекцијата в 
семејството и во зависност од тоа да се преземат најадекватните 
мерки за изолацијата во конкретниот случај; 
• Мерките за идентификување на лицата што биле во контакт и 
мерките што ќе се применат се усогласуваат меѓу ЦЈЗ и директорот 
на соодветната детска градинка; 
• Во зависност од карактеристиките на објектот и бројот на лицата во 
контакт,  мерките може да вклучуваат затворање на една или на 
неколку групи или на целата детска градинка; 
• Лицата што се ставаат во задолжителен карантин се определуваат 
од ЦЈЗ во зависност од конкретната ситуација; 
• ЦЗЈ ги информира лицата што биле во контакт со возрасниот за 
чекорите што ќе треба да ги преземат; 
•Да се извршат темелно чистење и дезинфекција на просториите и 
предметите до кои имало контакт лицето во последните 48 часа; 


