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Врз основа на член 172 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ 

бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 

„Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), одредбите на Правилникот за 

стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца „ („Службен весник 

на РМ“ бр.28/14, 136/14, 40/14, 71/15, 170/16 и 151/18) и член 38 став 1 алинеја 23 од Статутот  

на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово, 

Директорката на Установата на 02.09.2020 година, донесе 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ НАРУШЕНА НОРМАЛНА 

ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ДЕТЕТО (КОВИД-19) 

 

➢ Доколку за време на престој на детето дојде до нарушување на нормалната здравствена  

состојба (покачена телесна температура, кашлање, повраќање и дијареа), 

воспитувачот/негователот е должен веднаш да го извести раководителот на објектот.  

 

➢ Раководителот на објектот е должен да го извести родителот на детето и да го изолира 

во посебна просторија за таа намена (соба за изолација). 

 

➢ Во исто време, раководителот на објектот ги информира медицинската сестра и 

директорот. 

 

➢ Откако родителот ќе си го земе детето, има обврска по извршен лекарски преглед да го 

извести воспитувачот/негователот за здравствената состојба на детето. 

 

➢ Доколку се работи за заболување од Ковид-19, воспитувачот/негователот истовремено 

ги информира раководителот на објектот, медицинската сестра и директорот. 

 

➢ Медицинската сестра има обврска да ја извести надлежната здравствена установа – 

центар за јавно здравје за случајот на заболено дете од Ковид-19. 

 

➢ Директорот има обврска за случајот на заболено дете од Ковид-19 веднаш да ги 

извести основачот и министерството.  

 

➢ По добиени насоки, препораки и напатствија од надлежниот центар за јавно здравје, 

Установата има обврска да постапи по истите и да ги спроведе во целост. 

 
 

Директорка, 

           Марина Алексовска 
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