ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА
ЗАШТИТНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ И
ШИРЕЊЕ НА COVD-19
НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ
ВО ДЕНОВИТЕ КОГА Е ЗАКАЖАН ИСПИТ ОД АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
28 И 29 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА
•

•

•

Со овој едукативно-информативен материјал за почитување на заштитните
превентивни мерки се уредува начинот на кој ќе се организира и спроведува испит
со физичко присуство во просториите Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3 на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на 28 и 29 ноември 2020 година (сабота и
недела), организиран од Академијата за судии и јавни обвинители.
Едукативно-информативниот материјал е во согласност со Протоколот за
утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи во
Република Северна Македонија, односно единиците во состав на истите, при
изведување на испитите („Сл.весник на РСМ“ бр. 140/2020) (во натамошниот текст:
Протокол).
Доколку некој од кандидатите кои ќе бидат присутни на Факултетот на 28 и 29
ноември 2020 година има респираторни симптоми (температура, кашлица,
отежнато дишење) не смее да присуствува на испит.
Распоред на спроведување на испит:

•

•

Прв ден – 28 ноември 2020 година (сабота)
o Прва група од 8,30-10 часот
o Втора група од 11-12,30 часот
o Трета група од 13,30-15 часот
Втор ден – 29 ноември 2020 година (недела)
o Прва група од 8,30-10 часот
o Втора група од 11-12,30 часот
o Трета група од 13,30-15 часот
Почитување на заштитните превентивни мерки:

•

Заштитна маска:
o При влегување на Факултетот, кандидатите се должни да носат заштитна
маска која задолжително ги покрива носот, устата и брадата.
o Кандидатите се должни за време на целиот престој на Факултетот да носат
заштитна маска.
o На кандидатите кои нема да носат заштитна маска, нема да им биде
дозволен влез на Факултетот, односно полагање на испит.

•

•

Дезинфекција на раце и обувки:
o Кандидатите при влегување на Факултетот задолжително треба да ги
дезинфицираат рацете со средство за дезинфекција на рацете на база на
алкохол.
o Кандидатите при влегување на Факултетот задолжително треба да ги
дезинфицираат обувките на простирка натопена со дезинфекционо средство
за обувките.
Одржување на физичко растојание:
o При влегување на Факултетот и за време на целиот престој на Факултетот,
кандидатите треба да држат соодветно растојание од најмалку 2 метра.
Постапување на кандидатите пред одржување на испит, за време на испит и по
завршување на испит

•

Постапување на кандидатите пред одржување на испит:
o Кандидатите се должни да дојдат на Факултет најмалку 30 минути пред
започнување на испитот.
o Се влегува само од главниот влез на Факултетот.
o Пред главниот влез на Факултетот, кандидатите треба да држат соодветено
растојание од најмалку 2 метра.
o Академијата за судии и јавни обвинители е должна да обезбеди редари кои
имаат обврска да го контролираат влегувањето на кандидатите на
Факултетот, односно да ги читаат по список кандидатите на отворено пред
главниот влез на Факултетот и да ги упатат кандидатите во просторијата
(Амфитеатар 2 или Амфитеатар 3) каде е закажано полагање на испит.
o По извршената дезинфекција на рацете и обувките со соодветно средство за
дезинфекција и по извршена контрола од редарите од Академијата за судии
и јавни обвинители и за задолжително носење на заштитна маска,
кандидатите директно, без задржување, се упатуваат кон просторијата
(Амфитеатар 2 или Амфитеатар 3) каде е закажано полагање на испит.
o Службеното лице од Факултетот ќе биде во Аулата на Факултетот и ќе
контролира дали кандидатите по извршената дезинфекција на рацете и
обувките со соодветно средство за дезинфекција и по извршена контрола за
задолжително носење на заштитна маска, директно, без задржување, се
упатуваат кон просторијата (Амфитеатар 2 или Амфитеатар 3) каде е
закажано полагање на испит, како и дали по завршување на испитот,
директно, без задржување се упатуваат кон излезот на Факултетот
(споредната врата кај службата за студентски прашања).

•

Постапување на кандидатите за време на одржување на испит:
o Кандидатите се должни да седат на посебно означените места во
просторијата каде е закажано полагање на испит (Амфитеатар 2 и
Амфитеатар 3), кои се означени со строго почитување на меѓусебното
физичко растојание помеѓу секој кандидат од најмалку 2 метра.

o Кандидатите се должни при влегување во просторијата каде што ќе се
спроведува испит да извршат дезинфекција на рацете со средство за
дезинфекција на база на алкохол.
o Носењето на заштитна маска е задолжително за времетраење на испитот.
o Службените лица од Академијата за судии и јавни обвинители се должни за
времетраење на испитот да носат заштитна маска и ракавици.
o Просториите (Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3) за време на одржување на
испитот задолжително да се проветруваат.
•

Постапување на кандидатите по завршување на испит:
o По завршување на испитот, кандидатите ги оставаат тестовите и
материјалите од полагањето на точно означеното место.
o Кандидатите при излегување од просторијата каде што е спроведен испитот,
задолжително ги дезинфицираат рацете и без задржување со држење на
соодветно физичко растојание од најмалку 2 метри се упатуваат кон излезот
на Факултетот.
o Се излегува само од страничната врата на Факултетот што се наоѓа кај
службата за студентски прашања.
o На кандидатите им се забранува задржување и групирање во внатрешниот
дел на Факултетот, пред почеток на испит и/или по завршување на испит.
Дезинфекција на просториите каде што се спроведува испит

•

Работно време за вработените од Факултетот и распоред за чистење,
дезинфекција и проветрување на просториите каде што се спроведува испит
Прв ден – 28 ноември 2020 година (сабота) – работно време од 7,30-16,30 часот
o од 7,30-8,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
o од 8,30-9,30 часот, чистење на јавните тоалети
o од 10-10,45 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
o од 11-12 часот, чистење на јавните тоалети
o од 12,30-13,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
o од 13,30-14,30 часот, чистење на јавните тоалети
o од 15,15-16,30 часот, чистење на Амфитеатар 2, Амфитеатар 3, јавните
тоалети, аулата, скалите и ходниците кои водат кон Амфитеатар 2 и
Амфитеатар 3
Втор ден – 29 ноември 2020 година (недела) – работно време од 7,30-16,30 часот
o од 7,30-8,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
o од 8,30-9,30 часот, чистење на јавните тоалети
o од 10-10,45 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
o од 11-12 часот, чистење на јавните тоалети
o од 12,30-13,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
o од 13,30-14,30 часот, чистење на јавните тоалети
o од 15,15-16,30 часот, чистење на Амфитеатар 2, Амфитеатар 3, јавните
тоалети, аулата, скалите и ходниците кои водат кон Амфитеатар 2 и
Амфитеатар 3

•

Дезинфекција на простории:
o Пред почеток на испитот, во паузите пред почеток на следна група за испит,
како и по завршување на испитот, хигиеничарките се должни да ја исчистат
просторијата (Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3) со средства за дезинфекција
предвидени во Протоколот (маси, столчиња, катедра, под, врата, кваки,
прекинувач) и задолжително да ја проветрат просторијата.
o Во просториите (Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3) во кои се полага испитот,
како и на влезот и на излезот од Факултетот, задолжително има корпа за
отпадоци со капак.
o Хигиеничарките се должни пред почеток на испитот, како и по завршување
на испитот да го исчистат влезот на Факултетот, аулата, скалите и
ходниците кои водат кон Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3.

•

Дезинфекција на тоалети:
o Хигиеничарките се должни за целиот период кога ќе има надворешни лица
на Факултетот, односно пред почеток на испитот, за време на испитот, како
и по завршување на испитот, да ги чистат јавните тоалети со соодветни
средства за дезинфекција.
Препорака:
o Службените лица од Академијата за судии и јавни обвинители и
кандидатите задолжително да го почитуваат времето на започнување на
испитот, како и времетраењето на испитот, со цел да се олесни процесот на
организирање на спроведување на испитот со почитување на заштитните
превентивни мерки.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

