
 

ПРАВИЛА ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА ЗА ДЕЈНОСТА НА 

ЈУДГ„ДЕТСКА РАДОСТ“ ГАЗИ БАБА, СКОПЈЕ, ВО 

ВОНРЕДНА ЕПИДЕМИСКА СОСТОЈБА, ПОВРЗАНА СО 

РАСПРОСТРАНУВАЊЕТО НА COVID-19 

 

 

НЕГУВАТЕЛИ 
 

 Работното време на секоја негувателка е скалесто во зависност од 
потребите на објектот и групата;  

 Со доаѓањето во градинка веднаш се упатува во соодветната 
просторијата каде се пресоблекува во работна униформа; 

 По соблекувањето се мијат раце ,се прави дезинфекција ,се става маска  
и се оди во сопствената просторија за учење; 

 Вработените треба да бидат со маска во текот на целиот работен 
ден; 

 Не смее да има собирање по ходниците  и особено не смее да има 
доближување на персоналот без да се запази соодветното растојание; 

 Во извештајна тетратка за групата се запишува дневната Т на детето при 
прием;  

 Обоците до групите ги носи определеното лице; 

 При влегувањето во своите простории *јасли проветруваат; 

 Во текот на денот се прави многукратно проветрување на просториите; 

 Да се води исклучително сметка за добра хигиена на рацете особено 
пред делење храна; 

 Да се отстранат од занималната сите играчки  што не можат да се 
дезинфицираат; 

 Да се придржуваат на точно определено користење на заедничките 
тоалети(од една до друга група мора да има временско растојание од 30 
мин за чистење на тоалетот); 

 Средствата за дезинфекција да се чуваат вон дофат на децата 

 Да не се користи вештачка вентилација во занималните(клима 
,прочистувач); 

 Да не се користи салата;  

 Групите што имаат сопствени тараси максимално да ги 
користат,остатокот физички да биде одделен; 

 Да се означи делот од дворот што ќе го користи секоја група; 

 Да се означи времето од денот кога некоја група ќе биде во двор доколку 
нема доволно дворно место за повеќе групи; 

 Играчките за во двор да бидат за секоја група одделно(а колективните 
треба да се дезинфицираат по секое заминување); 

 Во текот на целиот ден да се изведуваат активности што ќе овозможат 
разбирање на новонастаната состојба во градинките и начинот на 
играње; 



 Да се избегнуваат активности во кои има блиски контакти меѓу децата 
,игра со топка како и размена на лични предмети; 

 За секое дете што е отсутно треба веднаш да имате информација која е 
причината поради тоа и да се забележи во тетратка за здравствената 
состојба на гупата; 

 Да се обезбеди 1,5 -2 м меѓу масите за седење на децата и креветчињата 
за спиење; 

 При пасивниот одмор да се запази принципот на „нозе-глава“ 

 Секое дете да има свое потпишно/означено креветче и своја означена 
потпишана постелина( 2-комплети); 

 При менувањето на пелени рацете да се измијат пред започнувањето на 
постапката за менување на пелените и по завршувањето; 

 По менувањето на пелената да се измијат и рацете на детето; 

 По секое  менување пелени за едно дете  се врши дезинфекција на 
боксот(за да се направи подготовка за пресоблекување на друго дете); 

 Чашките со кои што се пие вода да бидат уредно и хигиенски сместени 

 Не смее да има оставње на чашките по тоалети;  

 Не смее да има и шољи,филџани и друга храна по групите освен во 
времето определено за оброци; 

 Шкафчињата на децата да бидат уредни , со секогаш оделени 
чевли/топлинки од остатокот на облека на децата;  

 Топлинки не се чуваат во просториите за учење и спиење; 

 НЕ НАСТОЈУВАЈТЕ ДА НАПРАВИТЕ „УСЛУГА“ НА РОДИТЕЛИТЕ; 

 Миење и дезинфекција на играчките се врши секој ден; 

 Се забранува влегување на други возрасни лица во просториите за 
учење освен одговорните лица во групата; 

 Во јаслените групи родителот не го користи тијажниот простор ,туку го 
предава детето на определенето лице од ходник; 

 Во случај на здравствени проблеми кај детето се известува родителот а 
детето се носи во соба за изолација; 

 Потребна е целосна документација за прием на детето во градинка во 
овие услови,а тоа е: 

1. Потпишана изјава од родител(дека е запознаен со новиот начин на 
работа на градинката) 

2. Определување на едниот родител со име и презиме  што ќе го 
носи и зема детето од градинка(освен во исклучителни случаи) 

3. Потврда дека двајцата родители мора да ги извршуваат работните 
задачи од своето работно место 

4. Лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на 
детето 
 

 СИТЕ ПРАВИЛА МОРА БЕСПРЕКОРНО ДА БИДАТ ПОЧИТУВАНИ И 
ИЗВРШУВАНИ 
 

 


