ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО ЗОНА НА КАРАНТИН
ОПШТИНА ДЕБАР /ЦЕНТАР ЖУПА
„Дезинфекција" е збир на постапки за уништување, инхибирање на растот и размножувањето на
патогените микроорганизми на површината на телото, во секретите и екскретите, на предметите,
материјалите и во просторот или отстранување на поголемиот број микроорганизми.
Дезинфекцијате ќе се врши со механички и хемиски мерки:
a)

механичките мерки за дезинфекција се спроведуваат со чистење, стружење, метење,
одмастување и перење, филтрација, вентилација.

b)

Хемиски мерки за дезинфекција подразбираат употреба на хемиски средства одобрени со
важечките прописи при вирусни заболувања, со средства кои делуваат на вирусите и се
врши со средства чија ефикасност е проверена како што се Ecosal, Bactosal, Dezental или
антивирусни средства.

Потребни услови :
А) санитарно-хигиенски безбедна магацинска просторија за чување/складирање на средствата ;
Б) Просторија за чување на техничка опрема и апарати за примена ;
В) Просторија за чување на лична заштитна опрема.
Лична заштитна опрема, потребна за секој вработен најмалку по еден комплет:
1. Заштитна работна облека и покривка за глава;
2. Заштитни очила;
3. Пластични ракавици и обувки за еднократна употреба(каљачи);
4. Заштитни гумени или кожни ракавици отпорни на хемикалии;
5. Заштитни гумени обувки и
6. Специјална заштитна маска со соодветни филтри (за органски пареи и честички, за
прашоци и аеросоли) прилагодени на физичко-хемиските својства и најмалку еден
резервен филтер.
За секоја самостојна екипа треба да има обезбедено:
1. Еден комплет опрема за давање прва помош со соодветни антидоти за сите отрови со
кои се работи и основни симптоматски лекови кој мора да го чува одговорното лице за
работа со хемикалии;
2. Еден мерач на крвен притисок и стетоскоп и
3. Упатство за давање на прва помош во случај на труење.
Во зоната на карантин се спроведува дезинфекција на :
1.јавните отворени површини: улици ,тротоари,паркови,игралишта,шеталишта,паркинг простори и
слично.
2.Простории во институции кои работат со ограничено работно време од 08.00-14.00 часот:
аптеки,банки,пошта,бензиски пумпи и продавници за храна и производство на храна .
3. Јавна здравствена установа:ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар(ЈЗУ ОБПД Дебар)
4.Дезинфекција на сите возила при излез од зона на карантин.

ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО ЗОНА НА КАРАНТИН
ОПШТИНА ДЕБАР /ЦЕНТАР ЖУПА
Пред почетокот на вршење на дезинфекција во објекти каде што се наоѓа храна треба да
се заштити храната од можно контаминирање, како и да се применуваат средства кои не оставаат
мирис и трага на храната.
Механичката дезинфекција се должни да ја спроведуваат ЈКП Дебар и сите правни
субјекти во своите простории.
Хемиската дезинфекција ја спроведуваат екипи на Дирекцијата за заштита и спасување со
своја опрема и обучен персонал.
Дезинфекцијата на јавните отворени површини се спроведува со дезинфекционо средство
натриум хипохлорид (Bactosal,Ecosal) 2%. Прскањето да ја опфати областа околу болницата,
здравствените установи, општините и задолжително по улиците каде што живеат лицата
позитивни на корона вирус и лицата контакти на позитивните лица кои се во самоизолација
/здравствен надзор, согласно податоци добиени од епидемиологот при ЈЗУ ЦЈЗ Дебар(д-р.Ментор
Мела)која се ажурира на дневна основа.
Првата дезинфекција се спроведува во 05.00 часот наутро,
Втората дезинфекција е во 17.00часот .
2.Дезинфекцијата на работни површини од пултовите и шалтерите во ходници,чекални, на кваки
и врати во ЈЗУ ОБПД Дебар , аптеките, банките, продавници,ЈКП наплатни служби, се спроведува
со полиалкохолен раствор (Ecosal forte) или друг антивирусен препарат.
Подните површини се дезинфицираат со раствор од дезинфициенс Bactosal (припрема на
раствор 400мл Bactosal вo 10l вода) или Dezental 5% (400ml Dezental во 10л вода) или друг
антивирусен препарат.
Дезинфекцијата во објектите во кои е дозволена работа се спроведува по завршување на
работното време и извршената механичка дезинфекција(чистење на објект/просториите) во 15.00
часот.
Дезинфекцијата во ЈЗУ ОБПД Дебар се спроведува најмалку три пати дневно на секои 8 часа.
Дезинфекција на сите возила при излез од зона на карантин се спроведува како хемиска
дезинфекција со антивирусен препарат на двата безбедносни определени пункта, со користење
на автоматска дезбариера дадена на реверс од АХВ (Агенција за храна и ветеринарство) од страна
на екипа на Дирекцијата за заштита и спасување.

