
 
ПРОТОКОЛ ЗА СВЕЧЕНИОТ СОБИР 

 „Димитрија Чуповски (1878-1940) и Македонското научно-
литературно другарство во Петроград (1902-1917)“ 

 
 

За посетителите на настанот:  
 Секој посетител задолжително да носи маска – влезот нема да 

биде дозволен без маски. 
 Задолжително е одржувањето физичко растојание од 1,5 метри 

меѓу посетителите и сите членови на тимовите задолжени за 
организацијата, при влезот и излезот на настаните, а се 
препорачува и физичко растојание од 1,5 метри меѓу сите 
посетители и меѓу сите членови на тимовите задолжени за 
организацијата во текот на реализацијата на настанот. 

 Задолжително е мерењето на телесната температура на секој 
посетител на влезот во просторијата каде што се одржува 
настанот. 

 Секој посетител задолжително да ги дезинфицира рацете на 
влезот во просторијата на одржувањето на настанот.  

 Се задолжува секој посетител, во текот на целото времетраење на 
настанот, да применува препорачана зачестена дезинфекција на 
рацете.  

 Организаторот има право да го отстрани од настанот секој 
посетител што не ги почитува мерките дефинирани со овој 
протокол. 
 
 

За редарската служба: 
 Сите членови на тимот да бидат опремени со заштитна опрема 

(маски/визири). 
 Дезинфекцијата на рацете на влезот е задолжителна за сите 

членови на тимовите задолжени за организацијата.  
 Се препорачува зачестена дезинфекција на рацете од страна на 

членовите на тимовите задолжени за организацијата во текот на 
целото времетраење на настанот. 

 Да се овозможи продолжено времетраење на настанот, потребно за 
влез и излез на посетителите. 

 Да се регулира препорачаното растојание помеѓу посетителите при 
влезот и излезот, преку спроведување коридорски систем на 
движење на публиката. 

 Задолжително да се мери телесната температура на членовите на 
тимот, на учесниците и посетителите на настанот. 

 Да се намали бројот на членовите на тимот кои ќе имаат контакт со 
изведувачите или со учесниците на настанот. 



 Да се намали бројот на членовите на тимот кои ќе циркулираат 
помеѓу посетителите. 

 Да се обезбедат средства за дезинфекција и нивно постојано 
користење во текот на одржувањето на настанот. 

 Задолжително да се одржува физичка дистанца од два метра меѓу 
членовите на тимовите задолжени за организацијата. 

 Да се обезбеди соодветен простор за физичко растојание и за 
престој на учесниците пред, за време и по настанот. 

 Да се зголеми просторот помеѓу бината и првите редови на 
посетителите. 

 Да се дезинфицираат микрофоните и опремата на бината ако нема 
услови секој изведувач посебно да добие микрофон. 

 Да се обезбеди поголем простор за миксетата и за другата техничка 
опрема кога треба да бидат поставени во делот за публиката и да се 
обезбеди физичко растојание помеѓу тимот и публиката. 

 Организаторот има право да го отстрани секој посетител на 
настанот што не ги почитува мерките дефинирани со овој 
протокол. 
 
 

За организаторите:  
 Задолжително е да се применуваат засилени санитарно-

хигиенски мерки, редовно и зачестено одржување на хигиената 
на тоалетите со задолжително водење евиденција за 
спроведеното чистење со употреба на средство за дезинфекција 
со антивирусно дејство, според упатството од производителот, а 
алтернативно може да се користи 0,05 % натриум хипохлорид (5 
% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за 
подот или 70 % алкохол за дезинфекција за горните површини. 

 Посетителите да се потсетуваат за мерките за претпазливост и за 
одржување на растојанието, пред почетокот на настанот, на 
видеоекранот (доколку е таков поставен) или со снимен говор 
преку системот за озвучување. 

 На јасно видливи места да се постави едукативно-информативен 
материјал за почитување на општите превентивни мерки, 
носењето заштитни маски, за одржувањето на физичкото 
растојание, за редовно/често дезинфицирање на рацете и 
правилна респираторна хигиена. 

 Да се ограничи капацитетот на посетителите. 
 Настаните во затворени простории да се организираат со 30 % од 

капацитетот на просторот каде што се одржува настанот и со 
ограничен број посетители. 

 Задолжително е присуството на редарската служба која ќе го 
контролира спроведувањето на горенаведените мерки: на влезот 
од просторот за одржување на настанот и во просторот каде што 
се одржува настанот. 


