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Во периодот на вонредна состојба во Република Северна Македонија, прогласена 

поради КОВИД 19, установите за социјална заштита на стари лица се соочија со повеќе 

призвици: 

- Најпрво сите преземаа мерки за заштита на корисниците и вработените 

согласно препораките на СЗО и Министерството за здравство, задолжително 

користат маски, ракавици, средства за дезинфекција на раце и површини и 

скфандери и везири согласно потребите); 

- За надминување на проблемите со недостиг на маски од почетокот на 

пандемијата дел од установите самостојно започнаа да воведуваат 

работилници со корисниците за шиење на маски; 

- Со воведувањето на полицискиот час и рестрикциите во јавниот превоз, 

установите се соочија со проблеми околу пристигнување на вработените на 

работните места. За надминување на овој проблем дел од установите 

воведуваа мерки согласно кои еден персонал остануваше на работното место 

во изолација 1-2 недели, и потоа се правеше замена со другиот персонал кој не 

одеше на работа во тоа време или од страна на установите беше организиран 

превоз  за вработените и им се издаваа дозволи. 

- Предизвик во почетокот беше и начинот на вадење на дозволи за ноќно 

движење поради работа, а дури се случи и една приватна установа по 

поднесено барање да добие дозволи за своите вработени од Министерство за 

информатичко општество. Куманово имаше најголеми проблеми околу 

организација на превозот за вработените.  

- Установите воведоа забрана за посета на коисниците (дел од крајот на 

февруари, дел од почетокот на март) и мерката сеуште трае, а установите немаа 

проблеми во однос на оваа мерка. 

- Приемот на нови корисници беше забранет, а само две установи од крајот на 

април започнаа со прием на нови корисници, кои ги ставаат во изолација, а 

пред прием се бара да имаат направен негативен брис на КОВИД -19.  

- Во периодот на вонредна состојба во неколку установи се појавија случаи на 

КОВИД -19, помеѓу вработените или корисниците, се преземаа мерки за нивна 

изолација и сооодветно лекување во здравствена установа, согласно потребите 

и се спречи проширување на вирусот помеѓу поголем дел од корисниците и 

установите. Во овие случаи се почитуваа мерките укажани од центрите за 

јавнмо здравје. 

- Беа намалени друштвените и социјални активности со цел спречување на 

ширење на вирусот. 

- Установите се соочија со дополнителни трошоци за средства за дезинфекција и 

заштитна опрема, како и преземање на мерки за зголемена заштита, а намален 

персонал. 

- Се појавија и потешкотии околу набавка на лекови, пелени и слично. 

 

 

 

 



ПРЕПОРАКИ: 

Имајќи ја во предвид целокупната состојба во врска со предизвикот за спречување на 

ширење на КОВИД – 19, установите ги следеа препораките и успешно се справија со 

предизвикот, но се констатираше потребата од: 

1. Воспоставување протоколи за соработка со здравствените установи, како и  

2. Едукација на вработените во установите за социјална заштита на стари лица, но и во 

центрите за социјална работа, за постапување со корисниците во време на епидемии, со цел 

давање на потребните социјални услуги, во услови на намален ризик од ширење на 

епидемијата. 

Изготвил: д-р Даниела Станојковска 


