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Дозволен е влез-дотур на производи во оригинална опаковка и предмети (пратки) за субјектите 
кои работат со ограничено работно време во зона на карантин (продавници/маркети за храна,  
аптеки,бензински пумпи,болница,производство за храна). 

Забранет е секов излез на лица, предмети и роба од зона на карантин, освен  за : 

- предавање на земени материјали од суспектни лица за вирусолошко тестирање (штафетно 
превземање на безбедносен пункт надвор од зоната на карантин).  

- транспорт на пациент кој е во животозагрозувачка состојба со возило на ИМП (итна медицинска 
помош) со посебна потврда издадена од ЈЗУ ОБПД Дебар потпишана исклучиво од директорот. 

- посебен режим на транспорт за индустриски капацитет Кнауф-Радика Дебар 

Транспортот за дотур на производи и добра се спроведува по принцип на штафетно предавање на 
производите /предметите на определен пункт во безбедносната зона, пред зоната на карантин по 
претходно доставено барање до РЦУК Дебар. 

1.Правниот  субјект доставува известување до РЦУК Дебар со следниве податоци: 

-име на субјектот кој треба да прими пратка 

-име на субјектот кој ја доставува пратката 

-датум и час на доставување на пратката  

-лице кое ќе ја превземе пратката 

-вид,содржина и количина на пратката 

-регистрација на возило во кое се превземе пратката 

2. РЦУК Дебар доставува известување до МВР со горенаведените податоци. 

3. РЦУК Дебар во соработка со ЕЛС организира транспортно возило кое од определениот пункт ќе 
ја превземе пратката. 

4.РЦУК Дебар води евиденција за сите доставени барања и известувања до МВР 

5.На возачот кој ќе ја доставува стоката/пратката и на неговиот сопатник не му е дозволено да 
излегува од возилото. 

6.Истоварот на пратката го врши лицето кое  ќе ја превземе  пратката а кое е од зоната на 
карантин и  кој ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да носи лична заштитна опрема (маска и ракавици) . 

7.Возилото пред напуштање на зоната задолжително се дезинфицира. 

5.Прием на пратки е дозволено во период од 08.00-14.00 часот. 

6. Заради продолжување со работа на индустрискиот капацитет „ Кнауф-Радика Дебар“ се 
овозможува безбеден проток на возила со кои се врши транспорт на ресурси и стока во 
подрачјето каде што постои кризна состојба. 
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- Возилата со кои се врши дотур на стока и возилата на компанијата „ Кнауф-Радика Дебар“се 
упатуваат кон безбедносниот пункт во правец  на ХЕЦ Шпиље и ХЕЦ Глобочица или безбедносниот 
пункт преку Бошков мост ,од каде само со полициска придружба ќе се упатуваат кон територијата 
на општините Дебар и Центар Жупа. 

- Истоварот на пратката го вршат исклучиво  лица кои се од зоната на карантин,а на возачот и 
неговиот сопатник не им е дозволено излегување од возилото. 

- По истоварот на стоката возилото со полициска придружба  се враќа кон еден од безбедносните 
пунктови каде по извршената дезинфекција ќе му биде дозволено слободно движење надвор од 
територијата. 


