Упатство за организирање на КАРАНТИН за КОВИД-19 за лица
кои се враќаат од странство во организирани групи по
донесената Одлука на ВЛАДА за карантин
1. Карантин во траење од 14 дена се воведува за сите македонски државјани кои од различни
причини не можеле навреме да се вратат во Република Северна Македонија. Карантинот од
14 дена започнува веднаш при влезот во РСМ.
2. Сите повратници/патници, се групираат на гранични премини кои се одредени за влез во
РСМ и во моментов се активни.
- На граничните премини, сувоземни или Аеродром Скопје, потребно е да се
обезбедат простории со соодветни услови каде овие патници ќе го чекаат превозот
до карантинскиот објект.
- Патниците со симптоми на КОВИД-19 да се изолираат во посебна просторија.
- Доколку патниците влегуваат во РСМ со организиран превоз (такси, сопствено
возило или автобус, чекаат во возилата до организирање на транспорт со полициска
придружба!)
3. Транспорт и координација
-

Транспортот на патниците од граничниот премин до карантинските објекти се врши два
пати дневно!
Транспортот од граница до карантинот/објектот го врши превозник одреден од
Кризниот Штаб на Влада на РСМ .
Лицата дојдени со сопствен превоз се приклучуваат на конвојот кој е со полициско
обезбедување.
МВР го придружува транспортот од граничниот премин до карантинскиот објект.
МВР го известува назначеното лице од Министерство за здравство за локацијата и
времето на пристигнување на конвојот и доставува список на лица.
Министерство за здравство списокот на лицата го доставува до регионалниот Центар за
јавно здравје - епидемиолошката служба, на територијата на која е лоциран
објектот/карантин.
Возилата со кој е реализиран транспортот се дезинфицираат од овластена служба за
ДДД.

-

-

4. Објекти/ Капацитет за карантин
-

Кризниот Штаб при Влада на Република Северна Македонија ќе ги одреди
сместувачките капацитети за карантин.
Објект/карантин е обезбеден од страна на единиците на МВР/АРМ.
Забранет е влез и излез во карантинскиот објект, освен за медицинските служби,
одговорните за дотур на храна и производи и припадниците кои го обезбедуваат
објектот.

4.1. Просторни услови во карантинските објекти
-

Простор за медицински преглед / тријажа
Сместувачки дел за лица без симптоми
Сместувачки дел за лица со симптоми
Обезбедени услови за лична хигиена: тоалети, бањи со туш, проточна топла вода, вода
за пиење
Ресторан за исхрана
Исхрана, хигиена и диспозиција на отпадот е обврска на операторот на Објектот
согласно договорот со Владата на РСМ

5. Здравствена заштита 24/7 во карантинскиот објект
- Континуирано присуство на лекар од регионалниот регионалниот ЈЗУ Здравствен дом /
Општа болница, на чија териоторија се наоѓа карантинскиот објект.
- Доклоку е потребен дополнителен третман, а по проценка на лекарот, се повикува
ИПМ која врши транспорт на пациентот до здравствената установа каде е потребно.
- Потребната терапија и ЛЗО на лекарот ја обезбедува регионалниот ЈЗУ Здравствен дом
/ Општа болница.

6. Организација на карантинот и постапка со сомнителни случаи на КОВИД-19
-

Патниците сместени во карантин НЕ СМЕАТ да го напуштаат карантинот

-

Патниците влегуваат еден по еден во карантин или по семејства.
При влез во карантинот мора да има простор за тријажа од страна на медицинска
екипа (доктор и медицинска сестра) од регионалниот ЈЗУ Здравствен дом / Општа
болница.
Медицинска екипа врши физички преглед на патниците, мери телесна температура со
бесконтактен термометар и води евиденција. (Прилог 1)
Медицинска екипа ги доставува евидентнате листи од (Прилог 1) до надлежниот ЦЈЗ и
Министерството за задравство.
Пациентите со симптоми се издвојуваат во посебен блок на карантинот наменет за
симптоматски пациенти.
Медицинската екипа го известува Центарот за јавно здравје за патниците со симптоми
на КОВИД-19 (температура, кашлица, малаксалост, тешкотии во дишење).
Патник со потешка клиничка слика се транспортира со возило на ИМП до најблиското
инфективно одделение, каде врз основа на клиничката слика се продолжува со
понатамошен третман или се транспортира на повисоко до УК КИБФС со претходна
телефонска најава.
Центарот за јавно здравје зема брис за тестирање на присуство на корона вирус, по
повик од медицинскиот тим, кај патници со симптоми и со лесна клиничка слика, кој до
добивање на резултати се во своите соби во карантинскиот објект
Пациенти со потврден КОВИД-19 и лесна клиничка слика остануваат во своите соби во
само-изолација со секојдневно следење од страна на назначениот медицински тим кој
е во координација со инфектотолог од инфективното одделение на најблиската
болница.
Пациент позитивен на КОВИД-19 се лекува согласно протоколот за лекување.
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-

Ако кај некое од лицата сместени во карантинот се појави потреба од друга
здравствена услуга истата ја пружа дежурниот лекар и доколку тој процени дека е
потребна хоспитализација повикува ИМП.
Доколку дежурниот лекар отцени дека симптомите укажуваат на сомнение за КОВИД19, го известува надлежниот ЦЈЗ кој зема материјал за лабораториско тестирање и
прави епидемиолошко истражување.
Зависно од резултатот на лабораториското тестирање и клиничката слика на пациентот
се продолжува со лекување во карантинот или се пренесува со ИМП во инфективното
одделение на најблиската болница каде инфектологот одлучува за понатамошниот
третман на пациентот.
Потреба од психијатриски третман
Доктори специјалисти по психијатрија, од сите општи и клинички болници на
територијата на РСМ (кои во своите региони имаат објекти за лица во карантин), по
потреба, а по претходна проценка на тим од ИТМ согласно претходно направен
распоред за 24 часовна достапност, ќе вршат посета на лицата во карантин кои се со
психијатриска патологија и на лицата на кои им е потребна супституциона терапија со
метадон и бупренорфин.
Доколку има потреба од психијатриска хоспитализација истата треба да се направи по
претходна најава во психијатриската установата во која ќе се хоспитализира и по
извршена епидемиолошка обработка на пациентот кој треба да се хоспитализира.
„Црвен крст“ доставува метадон или бупренорфин до лицата со зависност во објектите
за карантин по претходна координација со одговорно лице во Министерство за
здравство за третман на лица со зависност.

Завршеток на карантин
Доколку во карантинот не е регистриран случај на КОВИД-19, карантинот завршува по
изминати 14-дена од денот на влегување во карантинскиот објект без вршење на тестирање
за КОВИД-19 на лицата сместени во објектот.
Доколку во карантинот е регистриран потврден случај на КОВИД-19 со лесна клиничка слика
кој го продолжил лекувањето во карантинот, како асимптоматски потврдени лица на
КОВИД-19, за нивниот понатамошен третман одлучува инфектологот од регионалната
болница на чија територија се наоѓа карантинскиот објект. За останатите лица во
карантинскиот објект, карантинот завршува по изминати 14 дена од денот на влегување во
објектот без вршење на тестирање за КОВИД-19.
Лицата по излегување од карантинскиот објект остануваат во 14 дневна изолација за што
потпишуваат изјава.Изјавата се прави во два примерока од кои еден примерок од изјавата
се доставува до одговорното лице во Министерство за здравство а вториот до МВР.
По завршување на карантинот и напуштање на лицата, се врши негово механичко чистење и
дезинфекција од страна на овластена установа.

