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Соочувајќи се со епидемијата на COVID -19 во нашата држава и вонредните околности во кои се 

наоѓа населението и вработените во аптеките, Фармацевтската комора ги предлага следните 

препораки кои: 

Мерки за зголемување на одговорноста на пациентите кога доаѓаат во аптека 

Во состојба на зголемена потреба од средства за дезинфекција, заштитни средства (маски, 

ракавици) и на лекови и други производи за зголемување на имунитетот посетеноста на аптеките 

од страна на граѓаните е во исклучително голема. Поради тоа е потребно преземање на итни 

мерки за заштита на здравствените работници и другиот кадар што работи во аптеките, како 

мерки за заштита на оние кои купуваат производи или користат други услуги во аптеките. Мерките 

кои ги препорачуваме се во насока на зголемување на одговорноста на јавноста со цел соодветно 

задоволување на потребите и превенција од ширење на болеста. 

Фармацевтска комора изработи плакати кои се препорачува да се залепат на надворешните 

стакла на секоја аптека (ги има во прилог). 

Препораки за мерки за континуирано снабдување со лекови и други медицински производи 

Во состојба на зголемено купување на лекови и други медицински производи да се води сметка за 

потребите на населението и да се покаже спремност од аптеките за навремено и ефикасно 

снабдување.  

Да не се издаваат лекови за кои е потребно да се има рецепт – тоа по закон се казнува најстрого. 

Строго е забрането издавање на лекови за кои е потребен рецепт за третирање на инфективни 

заболувања како на пример антивирусни лекови, антибиотици и слично без лекарски рецепт и 

соодветна медицинска индикација. 

 

Предлог мерки за работодавачите во аптекарската дејност 

- Просторот во аптеките континуирано да се проветрува. 
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- Во зависност од работното време да се врши повеќепати во денот дезинфекција на 

допирните работни површини, телефони, фискални апарати, тастатура и други 

компјутерски елементи, кваки на врати и други површини кои се допираат. 

- Да се обезбеди доволна количина на средства за дезинфекција и заштита (ракавици, 

маски итн.)  

- Да се тргнат сите флаери, весници и друг сличен материјал. 

- Да се вградат мобилни прегради (по плексиглас или друг материја) на места каде нема, а е 

потребна преграда за заштита на вработените. 

- Да се направат шалтери на вратите или друг дел од аптеките за издавање и комуникација 

со пациентите, онаму каде е потребно.  

- Начинот на работа да се организира да секогаш во смена е еден ист тим, а смените да се 

организираат на начин да вработените не работат прекувремено и имаат време за одмор. 

- Да им обезбедат на вработените што почеста замена на работните униформи. 

 

Препораки за работно време 

Во согласност со законските барања за континуирана здравствена заштита, но и мерките за 

останување по дома на населението да се почитува работното време и организација на работата 

согласно препораките на Министерството за здравство и Владата на РСМ.  

Мерките и препораките се во согласност записникот на Комисијата за заразни болести од 

23.03.2020 година и со мерките и препораките на Министерството за здравство и Владата на РСМ. 
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