
 
Врз основа на член 84 став 1 точка 2 од Статутот на Природно-математичкиот факултет во 

Скопје, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 
464/2019), согласно со мерките на надлежните органи за спречување на внесување и ширење на 
коронавирусот CoVid-19 и Протоколот за утврдување и постапување на јавните и приватните 
високообразовни установи, односно единиците во состав при изведување на испити, 
Деканатската управа на Природно-математичкиот факултет во Скопје, на седницата одржана 
со средства за електронска комуникација на 30.5.2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за воспоставување на ПРОТОКОЛ за начинот на одржување на лабораториски 
вежби, консултации, колоквиуми и испити со физичко присуство на студентите 
согласно со мерките на надлежните органи за спречување на внесување и ширење на 
коронавирусот CoVid-19  
 
 
I ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

ЧЛЕН 1 
 Со оваа одлука се воспоставува Протокол за начинот на одржување на лабораториски 
вежби, консултации, колоквиуми и испити со физичко присуство на студентите на Природно-
математичкиот факултет во Скопје (во понатамошниот текст: ПМФ) согласно со мерките на 
надлежните органи за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19. 

Студентите, лаборантите, асистентите, наставниците и останатите вработени на Факултетот 
кои пристапуваат во изведувањето на закажаната активност на факултетот задолжително мора да 
го почитуваат Протоколот кој се состои од : исполнување на здравствени критериуми, почитување 
на начинот на влегување и престој во зградите, лабораториите, предавалните и амфитеатрите на 
ПМФ, начинот на излез од  зградите, лабораториите, предавалните и амфитеатрите на ПМФ и 
одржување и чистење во лабораторија, предавална, амфитетар на ПМФ  
 
 
II ПРОТОКОЛИ 
 

1. Исполнување на здравствените критериуми  
 

ЧЛЕН 2 
Студентите, лаборантите, асистентите и наставниците кои пристапуваат во изведувањето 

на закажаната активност на факултетот, НЕ ТРЕБА:  
 
-да покажуваат знаци за акутни респираторни болести (зголемена телесна температура, 

кашлање, тешко дишење, промени во осетот за вкус и мирис и др). Во таква состојба треба да се 
јават кај својот матичен лекар.  

-да бидат под здравствен надзор т.е самоизалација.  
  
Со влегувањето во зградите на ПМФ, студентите, лаборантите, асистентите и наставниците 

кои пристапуваат во изведувањето на закажаната активност на факултетот, потврдуваат дека се 
запознати и согласни со протоколите и во потполност ги задоволуваат здравствените критериуми.  

 
2. Влегување во зградите  на ПМФ – долна зграда 

 
ЧЛЕН 3 

 
-  Задолжително е носење на заштитна маска.  

- Задолжително е држење на дистанца од 2м.  



- Да се користи означениот влез во зградата (десната врата). 

- Задолжително да се изврши дезинфекција на рацете. 

- За движење до саканиот спрат да се следат црвените стрелки на подот или на 
страните од скалите. 

- Да се избегнува ракување и прегрнување. 

- Да не се задржуваат непотребно на скалите и во ходниците. 

- Доколку треба да се почека, да се користи широкиот простор во холовите држејќи 
дистанца во однос на останатите или да се излезе во дворот пред зградата. 

- Да нема група поголема од 5 луѓе. 

- Не се препорачува користење на читалната и библиотеката. 

- За излез од зградата да се користат означените скали и да се следат зелените 
стрелки на подот или на страните од скалите. 

- Да се користи означениот излез од зградата (десната врата).  

3. Влегување во зградите  на ПМФ – горни згради 
 

ЧЛЕН 4 
 

- Задолжително е носење на заштитна маска.  

- Задолжително е држење на дистанца од 2м.  

- За влегување  да се користи влезот во стариот дел на зградата.  
- Задолжително да се изврши дезинфекција на рацете. 

- За движење до саканиот спрат, кабинет, предавална, амфитетар да се користи 
десната страна.  

- Да се избегнува ракување и прегрнување. 

- Да не се задржуваат непотребно на скалите и во ходниците. 

- Доколку треба да се почека, да се користи широкиот простор во холовите држејќи 
дистанца во однос на останатите или да се излезе во дворот пред зградата. 

- Да нема група поголема од 5 луѓе. 

- Не се препорачува користење на читалните и библиотеките. 

- За излегување од зградата да се користи излезот во новиот дел од зградата (пред 
шалтерот на студентските прашања). 

 
4. Влегување во лабораторија, предавална, амфитетар на ПМФ  

 
ЧЛЕН 5 

 
- При влезот на студентот во лабораторија, предавална, амфитетар МОРА да биде 

присутен наставникот, асистентот или лаборантот кој е одговорен за закажаната активност и 
треба да го насочи студентот кон неговото работно место.  

- Студентите влегуваат еден по еден, ги дезинфицираат рацете и се упатуваат кон 
работното место посочено од присутниот наставник, асистент или лаборант. 



- При влезот студентот добива влажно марамче со антисепчичко дејство и го 
пребришува работниот простор што ќе го користи. Искористеното марамче го фрла во означена 
корпа за отпадоци. 

- Во текот на престојот секој студент треба задолжително да остави податоци 
(телефон, адреса) за да, доколку има епидемиолошка потреба, биде контактиран.  

- Во целиот период на закажаната активност со физичко присуство на студентот во 
лабораторија, предавална, амфитетар МОРА да биде присутен наставникот, асистентот или 
лаборантот. 

 
5. Престој во лабораторија, предавална, амфитетар на ПМФ  

 
ЧЛЕН 6 

 
- Во лабораторија, предавална, амфитетар смеат да бидат присутни толку студенти 

колку што има означени работни места.  

- Работните места ги одредува наставникот, асистентот или лаборантот кој е 
одговорен за закажаната активност. 

- Во текот на престојот во лабораторија, предавална, амфитетар задолжително е 
држење на дистанца од 2 m. 

- Во текот на престојот во лабораторија, предавална, амфитетар, и за студентите и за  
наставникот, асистентот или лаборантот, задолжително е носење на заштитна маска.  

- За користењето на ракавици во некои од лабораториите одлучува наставникот  кој е 
одговорен за закажаната активност. Искористените ракавици на крајот од активноста се фрлаат 
во означена корпа за отпадоци.  

 
6. Излегување од лабораторија, предавална, амфитетар на ПМФ  

 
ЧЛЕН 7 

 
- По завршување на активноста студентите излегуваат од лабораторија, предавална, 

амфитетар еден по еден.  

- Последен излегува наставникот, асистентот или лаборантот кој е одговорен за 
закажаната активност. 

- По излегувањето од лабораторија, предавална, амфитетар студентите не треба да се 
задржуваат во ходниците на зградата.  

- Доколку треба да почекаат, да се искористи широкиот простор во холовите или 
дворот пред зградата. 

- Задолжително е држење на дистанца 2 m. 

- Да нема групи поголеми од 5 луѓе. 

 

7. Одржување и чистење во лабораторија, предавална, амфитетар на ПМФ  
 

ЧЛЕН 8 
 
Пред доаѓањето на секоја нова група на студенти во лабораторија, предавална, амфитетар 

мора да се изврши:  



- Проветувања на просторијата во траење подолго од 20 минути,  

- Дезинфекција на користените работните површини со распрскувачко комерцијално 
дезинфекционо средство или 70% етил алкохол,  

За да се извршат подготовка за влез на новата група студенти препорачливо е да има 30-35 
минути од излегувањето на претходната група студенти. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

ЧЛЕН 9 
 
Сите студенти, наставникот, асистентот или лаборантот кој е одговорен за закажаната 

активност, особите што ја одржуваат хигиената во просторијата МОРА однапред да бидат 
запознати со оваа Одлука и се должни на истата да се придржуваат.  

 
ЧЛЕН 10 

 
Секое непочитување на протоколот треба биде пријавено кај Раководителот на Институтот, 

продеканот за настава или секретарот на факултетот.  
 

ЧЛЕН 11 
 

За секое неоправдано констатирано непочитување на овој протокол ќе бидат превземени 
соодветни мерки.  

ЧЛЕН 12 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

         Декан, 
 
                           Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 
 


