Протокол за лица што транзитираат низ државата
За лицата возачи кои возат моторни возила и транзиираат низ државата се препорачуваат
следите мерки;
-

-

-

За целиот период на превезувањето им се забранува контакт со други лица, примање
сопатници и прием на било која друга дополнителна стока;:
Доколку имаат потреба од полнење гориво,одење во тоалет и купување на продукти за
исхрана за лична употреба , задолжително мора да носат лична заштитна опрема ,
односно ракавици за еднократна употреба , заштитна маска за нос и уста
Задолжително е одржувањето на личната хигиена по употреба на тоалет- миење на раце
со вода и сапун, после кое следи користење на средство за дезинфекција
Во продавниците за храна и бензинските пумпи задолжително мора да нозат ЛЗО и да
држат растојание од 1,5 до 2,0 м.
Доколку почувствуваат било какви симптоми на респираторно заболување ја мерат својата
телесна температура, само во итна потреба да користат здравствена служба со јавување на
телефоните од флаерот на меѓународни патници.
Во кабината на возилото возачот мора да има на располагање повеќе комплети ЛЗО
(ракавици за еднократна употреба ,зашттитни маски) и средство за дезинфекција.
Протокол за постапување со патници во меѓународен сообраќај, возачи на моторни
возила (шлепери) кои престојуваат од 48-72 часа во државата

-

-

-

По пристигнувањето на крајното одредиште на транспортното средство, возачот го
паркира возилото(шлеперот) и се сместува во објект кој го изнајмува фирмата која врши
транспорт на соодветна (Стока) се препорачува хотел от или друг објект кој фирмата ќе го
пријави до МВР и ДСЗИ.
За целиот престој во хотелот возачот не смее да излегува во градот, а исхраната ќе се
доставува до хотелска соба.
Пред напуштање на хотелот и завршување на сите формалности возачот на себе носи
заштитна маска и ракавици, се одјавува од хотелот, доаѓа до своето возило , ја прима
/предава робата , потпишува документи, не учествува во дистрибуција или прием на роба
освен што потшиува хартиени документи, го запечатува возилото согласно важечките
прописи и безбедно ја напушта државата на најблискиот граничен пемин,
Во кабината на воизлото возачот мора да има на располагање повеќе комплети ЛЗО
(ракавици за еднократна употреба ,заштитни маски) и средство за дезинфекција

