
Протокол на технички персонал во  

ООУ ,, БРАТСТВО,, - СКОПЈЕ 

 

 Техничкиот персонал доаѓа во две смени.Прва смена започнува  во  6.30 

часот до 14-30 часот,а втора смена во 12 часот до 20 часот.  

 Првата смена го отвара училштето и ги проветрува  училниците. 

 Ги проверува дезобариерите  и тоалетите дали има средство за 

дезинфекција и течен сапун . 

 Сите вработени мора да носат маска и ракавици 

 За време на часовите се врши чистење и дезинфекција на ходниците и 

тоалетите по определен распоред 

 После секоја смена ,просторијата задолжително треба се исчисти и да се 

дезинфицира подот со средство кое делува на вируси, според упатството 

од производителот (алтернативно може да се користи 0,05% натриум 

хипохлорид -5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100 или 

70% алкохол за дезинфекција на горни површини) 

 

 

Дезинфекција на училишниот објект 

За да ги заштитиме нашите ученици, вработените, родителите и посетителите на 

училиштето, се предвидува редовна дезинфекција на училниците, ходниците, 

тоалетите, фискултурната сала, канцеларии и  останати простории: 

-Дезинфекцијата на сите простории се врши секојдневно со помош на 

распрскнувач со дезинфекционо средство кое делува на вируси; 

-На сите влезови на училиштето се поставени дезобариери  натопени  со 

дезинфекциски раствор за дезинфекција на чевли,корпа за отпадоци со капак и 

дезинфекционо средство за раце; 

- Во сите ходници, училници, канцеларии, помошни простории и тоалети е 

поставено средство/гел за дезинфекција на раце и корпа со капак за отпадоци 

(маски, ракавици) и посебна  крпа за дезинфекција на клупи,течен сапун ; 

 



-Дезинфекција на ходниците се врши кога ќе почне првиот час после  

завршувањето на  големиот одморот после завршување на прва сме,после 

завршување на големиот одмор од втора смена и на крајот од втората смена 

целосна дезинфекција на ходниците ; 

-Дезинфекција на тоалетите се врши по завршување на мал и голем одмор во 

двете смени,а на крајoт од втората смена се врши целосна дезинфекција на сите 

тоалети. 

-Дезинфекција на наставничката канцеларија се врши по завршување на големиот 

одмор и по завршување на смена ; 

-По завршување на наставата задолжително се врши дезинфекција на подовите, 

клупите и столчињата во сите училници со средство кое делува на вируси; 

-По завршување на работниот ден задолжително се врши дезинфекција на 

целокупниот внатрешен дел на објектот (училници, ходници, канцеларии и 

останати простории) со средство кое делува на вируси; 

-Дезинфекцијата ја спроведува техничкиот персонал; 

- Дежурниот наставник за време на одморите во секој ходник врши надзор за 

начинот на употреба на дезинфекционите средства и дава упатства на учениците; 

 

 

-Сите вработени треба да ги почитуваат правилата од протоколите во кои се 

регулирани нивните работни задачи според дадениот распоред. 

 

Изготвил 

Економ – Славица Ивановска 

          

 

 


