
ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА ВО АВТОКАМПОВИ 

1. Да се почитува мерката на одржување дистанца од 1,5-2 метри меѓу 

посетителите на камповите, на целиот простор во кампот (на рецепција, помеѓу 

масите и столиците во угостителските објекти, на плажа - помеѓу лежалките, во 

редовите за чекање пред баровите, продавниците, киосците, фрижидерите за 

сладолед и слично). 

2. Во сите простории каде постојат места за седење или лежалки и чадори, истите 

треба да се распоредат на растојание од 1,5 метри. Да се почитуваат мерките за 

максималниот дозволен број на лица во затворени простори (како објекти, камп-

приколки, детски клубови, спортско-рекреативни објекти). 

3. На влезот од затворените простории (рецепција, спортско-рекреативни објекти, 

продавници, киосци, пултови за плаќање) да се постават дезинфекциони 

средства на алкохолна база, во концентрација не помала од 70% или друго 

средство со декларирано вируцидно дејство и погодно за користење на кожа. 

4. На видно место на влезот, како и во самиот простор каде одмараат посетителите, 

потребно е да се постави информативен материјал за мерките на заштита до кои 

посетителите треба да се придржуваат во самиот простор. 

5. Да се објават на видно место телефонските броеви на здравствените установи 

каде посетителите треба да се обратат во случај на појава на симптоми слични на 

КОВИД-19. 

6. Да се почитуваат мерките за максималниот дозволен број на лица во затворени 

простори согласно дефинираните критериуми за одржување на дистанца од 1,5-

2 метри. 

7. Во затворените простори задолжително е носење на маски за лице или марами 

кои ги прекриваат носот и устата. 

8. Да се обезбеди доволна количина на хартиени бришачи за раце и останати 

материјали за еднократна употреба, средства и опрема за чистење и 

дезинфекција во санитарните јазли и тоалети. 

9. Во затворените простори да се поставуваaт канти за отпадоци со капак. 

10. Во камповите при напуштањето на наведените простори од страна на гостите при 

замена на употребените крпи и постелнини да се почитуваат мерките за 

одржување на физичка дистанца, односно замената на употребените крпи и 

постелнини со чисти, да се врши на влезот од објектот, кампот, собата. 

11. Упатство за чистење и дезинфекција на просториите: 



• пред да почне процесот на чистење, задолжително лицето кое чисти да 

стави маска на лице и ракавици и да избегнува допирање на лицето и 

очите во тек на чистењето 

• прозорите во просторијата да бидат отворени или да се уклучи вентилација 

• да се исчисти со неутрален детергент, па потоа да се спроведе 

дезинфекција со препорачано средство 

• тоалетот, вклучувајќи ја и тоалетната шолја, да се исчистат со неутрален 

детергент, па потоа да се спроведе дезинфекција 

• не се препорачува користење на дезинфекциони средства со пумпица на 

распрскување, бидејќи тоа може да доведе до дополнително ширење на 

вирусот 

• постелнината, перниците, ќебињата и другите ткаенини да се перат на 

температура од минимум 60 степени и да се користи детергент за перење 

алишта 

• после процесот на чистење, крпите кои биле употребени во истиот да се 

исперат на температура од минимум 60 степени 

• по завршување на процесот на чистење да се извадат ракавиците и маската 

и да се диспозираат во пластична ќеса 

• целиот отпад кој е собран во текот на чистењето веднаш да се отстрани и 

да се фрли во канта за отпадоци со капак 

• препорачливо е лицето кое чистело да се пресоблече и истушира  

• по завршувањето на процесот, прозорите да останат отворени или 

вентилацијата вклучена одреден период 

• при користење на средствата за чистење важно е: да се следат упатствата 

за користење кои се наведени од страна на производителот, да се 

избегнува контакт на средството со очите и кожата, да не се мешаат 

различни средства за чистење, да се проветруваат просториите каде се 

чисти, за дезинфекција на контаминирани површини или материјали да се 

избегнува користење на средства со пумпица на распрскување, средството 

да се остави да дејствува 

• согласно упатството на произведувачот, дезинфекцијата да се врши со 

регистрирани дезинфекциони средства кои дејствуваат против вируси, 

согласно упатството на произведувачот, алтернативно може да се користи 

и 0,05% натриум хипохлорид (5% избелувач кој се користи во 

домаќинствата, да се разреди во сооднос 1:100) или 70% етилен алкохол за 

осетливи површини. 



Чистење и дезинфекција на простории каде престојувало лице сомнително на 

КОВИД-19: 

• вирусот на КОВИД-19 може да преживее на површина најмалку 2-3 дена, 

според тоа потенцијално контаминираните површини треба да се исчистат 

после изолирањето на пациентот во друг објект, во просторијата каде што 

престојувал пациентот претходно не смее да влезат други лица, сѐ додека 

истата не се исчисти темелно 

• да се избегнува допирање и користење на веќе употребените предмети од 

страна на лицето сомнително на КОВИД-19 и истите темелно да се исперат 

со неутрален детергент и многу топла вода 

• во процесот на чистење да се употребуваат ракавици, заштитна маска, 

работна униформа, пластични ќеси, крпи, детергент, дезинфекционо 

средство, канта за вода и брисач за подови 

• пред да почне процесот на чистење, задолжително лицето кое чисти да 

стави маска на лице и ракавици и да избегнува допирање на лицето и 

очите во тек на чистењето 

• прозорите во просторијата да бидат отворени или да се вклучи вентилација 

• да се исчисти со неутрален детергент, па потоа да се дезинфицира 

• тоалетот, вклучувајќи ја и тоалетната шолја, да се исчистат со неутрален 

детергент, па после тоа да се дезинфицираат 

• не се препорачува користење на дезинфекциони средства со пумпица на 

распрскување, бидејќи тоа може да доведе до дополнително ширење на 

вирусот 

• постелнината, перниците, ќебињата и другите ткаенини да се перат на 

температура од минимум 60 степени и да се користи детергент за перење 

алишта, доколку не е возможно, да се перат на или повеќе од 60 степени, 

врз ткаенините треба да се употребат производи за деконтаминација на 

ткаенини 

• доколку лицето сомнително за КОВИД-19 е сѐ уште недокажан носител на 

вирусот, душекот, перниците и постелнината кои истото ги користело, да не 

се користат повторно додека не се докаже присуството/отсуството на 

вирусот 

• да се повтори чистењето и дезинфекцијата на подот од едниот до другиот 

крај на просторијата и да се избегнува преоѓање од неисчистено подрачје 

на подрачјето кое е исчистено, за да не се контаминира повторно 

површината 



• целиот отпад и крпите со кои се вршел процесот на чистење да се 

диспозираат во пластична ќеса 

• да се извадат ракавиците и да се диспозираат во истата пластична ќеса 

• рацете да се измијат темелно со сапун и вода во времетраење од 20 

секунди 

• целиот отпад кој настанал во процесот на чистење треба да се одвои од 

останатиот отпад и да се диспозира што е можно побргу во канта за отпад 

со капак 

• лицето кое го вршело процесот на чистење веднаш да се пресоблече и 

истушира 

• прозорите во просторијата да се остават отворени или вентилацијата да се 

остави вклучена за да се проветри просторијата 

• при користење на средствата за чистење важно е: да се следат упатствата 

за користење кои се наведени од страна на производителот, да се 

избегнува контакт на средството со очите и кожата, да не се мешаат 

различни средства за чистење, да се проветруваат просториите каде се 

чисти, за дезинфекција на контаминирани површини или материјали да се 

избегнува користење на средства со пумпица на распрскување, средството 

да се остави да дејствува согласно упатството на произведувачот, 

дезинфекцијата да се врши со регистрирани дезинфекциони средства кои 

дејствуваат против вируси, согласно упатството на произведувачот, 

алтернативно може да се користи и 0,05% натриум хипохлорид (5% 

избелувач кој се користи во домаќинствата, да се разреди во сооднос 

1:100) или 70% етилен алкохол за осетливи површини. 

Рецепција: 

• потребно е одржување на дистанца од 1,5 до 2 метри помеѓу вработениот 

на рецепција и посетителот, како и меѓу самиот персонал 

• да се скрати времето на пријавување/одјавување на посетителите на 

времетраење од најмногу 15 минути, или доколку тоа е невозможно, да се 

постават прегради од плексиглас или сличен материјал кој овозможува 

потребна санитарна оддалеченост 

• максималниот број на лица во просторијата на рецепција да се регулира и 

ограничува согласно мерките за физичка дистанца меѓу луѓето од најмалку 

1,5 метри 

• треба да се овозможи доволно простор на рецепцијата за почитување на 

наведената мерка за дистанца 



• персоналот кој работи на рецепција треба да биде доволно информиран за 

КОВИД-19 со цел во текот на извршувањето на своите работни задачи да 

спречи можно ширење на вирусот во кампот 

• да постои можност за информирање на посетителите за превентивните 

мерки или други потреби како медицинска помош која е достапна во 

кампот, контакт броеви на здравствените установи во близина, итна 

медицинска помош и слично 

• доколку кампот има технички можности, пријавувањето и резервацијата да 

се обавуваат преку интернет, бесконтактно плаќање и слично 

• на посетителите да им се советува одјавата од кампот да ја најавуваат 

однапред, со цел пресметките за плаќање да се спремат на време за да се 

избегне задржување на рецепција 

• редовно проветрување на просториите на рецепција 

• површините на рецепција да се дезинфицираат на секои 2 часа, а 

просторот да се дезинфицира после секој посетител 

• да се претпочита плаќање со кредитни картички 

• подигање на готовина од банкомат надвор од рецепцијата, до банкоматот 

да се постави средство за дезинфекција на раце 

• санитарните чворови да се дезинфицираат и проветруваат на 2 часа, 

доколку постои можност и почесто, да се ограничи користењето на 

санитарниот чвор, согласно пропишаните санитарни мерки, да се постави 

информативен материјал во однос на мерките за заштита 

• да се обезбедат и бидат достапни бесконтактни топломери, маски и 

ракавици за посетителите 

• да се работи со намален број на вработени во смени со воведување на 

работа во смени, просторот за одмор на персоналот треба редовно да се 

проветрува и да се дезинфицира и да нема групирање на вработените во 

истите без носење на лична заштитна опрема 

Општи мерки на заштита: 

• потребно е вработените секое утро да ја измерат својата телесна 

температура и доколку истата е повисока од 37,2 степени или ако чувствува 

симптоми слични на КОВИД-19 да се јави во управата на кампот, да остане 

дома и да го контактира својот матичен доктор 

• да се избегнува ракување и близок респираторен контакт 

• да се одржува физичка дистанца од најмалку 1,5 м 



• да се избегнува допирање на лицето, устата, носот и очите со раце, при 

кашлање или кивање, устата и носот да се покријат со свиткан лакт или 

хартиено марамче и истото да се фрли во корпа за отпадоци, а потоа да се 

измијат рацете 

• редовно да се мијат рацете со сапун и вода или да се користи средство за 

дезинфекција на база на алкохол 

• да се избегнува близок контакт со лица кои покажуваат симптоми на 

покачена телесна температура, кашлица или отежнато дишење 

• редовно проветрување на просториите 

  

  

 


