
 
ПРОТОКОЛ ЗА НАУЧНИОТ СОБИР 

 „190 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО И 100 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА 
МАРКО ЦЕПЕНКОВ (1829-1920-2020)  

 

За посетителите/учесниците на настанот:  

 Секој посетител/учесник задолжително да носи маска – влезот нема 

да биде дозволен без маски. 

 Задолжително е одржувањето физичко растојание од 1,5 метри 

меѓу посетителите/учесниците 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/учесници. 

 Задолжително е мерењето на телесната температура на секој 

посетител/учесник на влезот во просторијата каде што се одржува 

настанот. 

 Секој посетител/учесник задолжително да ги дезинфицира 

рацете на влезот во просторијата на одржувањето на настанот.  

 Се задолжува секој посетител/учесник, 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 организаторите:  

 Времетраењето на настанот се ограничува на најмногу 6 часа, со 

задолжителна пауза на секои 2 часа 

 Пред почетокот на настанот, учесниците задолжително да се известат 

дека доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, 

отежнато дишење) им се препорачува да не присуствуваат 

 Се ограничува бројот на учесници согласно просторот со цел да се 

обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5 – 2 м, но не повеќе 

од 30 лица 

 Организаторите, предавачите и учесниците задолжително да носат 

заштитни маски 

 Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за 

дезинфекција на рацете 

 Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа 

хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо 

средство за раце на база на алкохол) 

 Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на 

часовите и задолжително во текот на паузите 

 За време на паузите, се забранува групирање на присутните 

 По завршување на настанот, просторијата да се исчисти и да се 

дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според 

упатството од производителот, алтернативно може да се користи 

0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се 

користи во размер 1: 100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни 

површини 

 Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак 


