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 [Δζλόζεκν] 

Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο 

ΑΠ 44-2147/4 

θόπηα, 12 Μαξηίνπ 2020 

  

Πξνο: Τπνπξγείν Τγείαο 

            θόπηα 

Απόζπαζκα 

από ζρέδην πξαθηηθώλ ηεο 17εο ζπλεδξίαζεο ηεο  

Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ 2020 

  

ΗΜΔΙΟ 1: Πξαθηηθά ηεο 17εο ζπλεδξίαζεο ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηε ζπιινγή θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αλίρλεπζε ηνπ 

ηξόπνπ εμάπισζεο ηεο ινίκσμεο από θνξσλντό, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ 

2020, ζρεηηθά κε ηνλ θαηάινγν ρξόλησλ αζζελεηώλ θαη ηελ επεμήγεζε ηεο δήισζεο πεξί 

παλδεκίαο από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο. 

 

Η Κπβέξλεζε αλαζεώξεζε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ 2020 γηα ηε ζπιινγή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξόιεςεο, έγθαηξεο αλίρλεπζεο, πξόιεςεο ηεο κεηάδνζεο 

θαη ίσζεο από θνξσλντό, ζρεηηθά κε ηνλ θαηάινγν ρξόλησλ αζζελεηώλ θαη ηελ επεμήγεζε ηεο 

δήισζεο πεξί παλδεκίαο από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κε ζθνπό ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνθπγή 

πεξαηηέξσ κεηάδνζεο ηνπ ηνύ, θαη ελέθξηλε ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα, κέηξα θαη 

ζπζηάζεηο:  

 

1. Απαιιάζζνληαη από ηελ εξγαζία θαη ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, βάζεη 

βεβαίσζεο νηθνγελεηαθνύ γηαηξνύ, νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο πξνζώπσλ κε: 1) Υξόληεο 

αλαπλεπζηηθέο λόζνπο, 2) νβαξά θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, 3) Γηαβήηε - TYP1, 4) 

Καθνήζε λνζήκαηα, θαη 5) άιιεο κνξθέο ρξόλησλ παζήζεσλ ελδνθξηλνινγηθήο, 

πλεπκνλνινγηθήο, θαξδηνινγηθήο θαη λεθξνινγηθήο θύζεσο, σο εμήο: 

1.1. Υξόληεο αλαπλεπζηηθέο λόζνη: 

- ΥΑΠ - Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα - C44 Άζζκα - C45 
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- Πλεπκνληθή Γηάκεζε Ίλσζε - C84 

1.2. νβαξέο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο: 

- Καξδηαθή αλεπάξθεηα κε ER <40 

- Ομύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ έσο 3 κήλεο 

- Καξδηαθέο παζήζεηο κε ζνβαξή πλεπκνληθή ππέξηαζε 

- νβαξή ανξηηθή θαη κηηξνεηδηθή ζηέλσζε 

- Φιεγκνλώδεο θαξδηαθή λόζν (κπνθαξδίηηδα, ελδνθαξδίηηδα) <6 κήλεο 

- Δκθπηεύζηκνο βεκαηνδόηεο ή θαξδηαθή αλαθνπή γηα έσο 3 κήλεο 

 -Θξόκβσζε βαζηάο θιέβαο κέρξη 3 κήλεο 

1.3. αθραξώδεο Γηαβήηεο: 

- Γηαβήηεο Σύπνπ Ι - εμαξηώκελνο από ηελ ηλζνπιίλε 

- Γηαβήηεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο Σύπνπ ΙΙ κε ζπλππνινγηζκό: Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, 

εγθεθαιναγγεηαθή αλεπάξθεηα, ζηέλσζε ηνπ πεξηθεξηθνύ θπθινθνξηθνύ θαη ΗΒΙ 

1.4. Όιεο νη θαθνήζεηο λόζνη - C00-C97 

1.5. Καηαζηάζεηο αλνζνθαηαζηνιήο: 

- πλζήθε κεηακόζρεπζεο λεθξνύ - 294,0 Υξόλην λεθξσζηθό ζύλδξνκν - N04,9 

Γηαιείπνπζα αηκνθάζαξζε - 299,2 

- πλζήθεο κε βηνινγηθή ή ζπλδπαζκέλε αλνζνξπζκηζηηθή ζεξαπεία - M05, M06, M45.00 

- Νεθξσηηθέο αγγεηνπάζεηεο, ζπζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο, δεξκαηνπνιπκηνδίηηδα, 

ζπζηεκαηηθή ζθιήξπλζε - M31 - M34. 

 

2. Απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ, παηδόηνπσλ θαη κνπζείσλ, θαζώο 

θαη όισλ ησλ ηδξπκάησλ θαη θνξέσλ όπνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ καδηθέο 

ζπγθεληξώζεηο θαη λα θηινμελεζνύλ εθδειώζεηο ή ζπλαπιίεο θαη άιια πνιηηηζηηθά 

γεγνλόηα, ήηνη επηβάιιεηαη πιήξεο απαγόξεπζε πξαγκαηνπνίεζεο ή νξγάλσζεο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ εθδειώζεσλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη 

αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθεξόκελεο πεξηόδνπ.  

 

3. Απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία όισλ ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή γπκλαζηεξίσλ θαη 

πξνπνλεηηθώλ θέληξσλ, όπνπ κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

εθδειώζεηο θαη γεγνλόηα, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαθεξόκελεο πεξηόδνπ. 
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4. Κέληξα εζηίαζεο, θαθεηέξηεο, κπαξ, εζηηαηόξηα, ιέζρεο, θαδίλν θαη ρώξνη ζηνηρεκάησλ ζα 

ιεηηνπξγνύλ κε πεξηνξηζκέλν σξάξην, από ηηο 7.00 έσο ηηο 18.00, θαη κε άδεηα 

εμππεξέηεζεο αξηζκνύ πειαηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ 

θέληξνπ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαξαίηεηε κεηαμύ ησλ πειαηώλ απόζηαζε, θαη’ 

ειάρηζηνλ 1,5 κέρξη 2 κέηξα.  

 

5. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο όισλ 

ησλ αιινδαπώλ πνιηηώλ από ηηο ρώξεο πςεινύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Τγείαο, όπσο αλαθνηλώλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, εθηόο 

από όζνπο ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθό εθδνζέλ από ηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο απνκόλσζεο (θαξαληίλαο).  

 

6. Δθαξκόδνληαη νη ζπζηάζεηο γηα ηηο θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 205 θαη 206 ηνπ 

Πνηληθνύ Κώδηθα γηα όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ παξαβηάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο απνδείμεηο  ηεο  Δηζαγγειηθήο 

Αξρήο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  

 

7. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπλνξηαθή δηάβαζε «Ribarci» ζηε Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο, 

από ζήκεξα 12 Μαξηίνπ 2020 (Πέκπηε), από ηηο 7:00 π.κ., είλαη θιεηζηή γηα επηβάηεο θαη 

νρήκαηα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, όινη νη 

επηβάηεο θαη ηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη ηεο ζπλνξηαθήο νδνύ "Golema Crcorija" - Golesh 

(Kriva Palanka) ζηε Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο ζα αλαθαηεπζύλνληαη ζηα 

ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ζπλόξσλ πνπ είλαη αλνηρηά γηα ειεύζεξε θπθινθνξία επηβαηώλ θαη 

νρεκάησλ. 

 

8. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπλνξηαθή δηάβαζε «Prohor Pcinski» ζηε Γεκνθξαηία ηεο 

εξβίαο, από ζήκεξα 12 Μαξηίνπ 2020 (Πέκπηε), από ηηο 7:00 π.κ., είλαη θιεηζηή γηα 

επηβάηεο θαη νρήκαηα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

εξβίαο, όινη νη επηβάηεο θαη ηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη ηεο ζπλνξηαθήο νδνύ Pelince ζηε 

Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο ζα αλαθαηεπζύλνληαη ζηε ζπλνξηαθή 

δηάβαζε Tabanovce – Presevo. 
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9. Οη ήδε πξνγξακκαηηζκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο αζζελώλ κε ρξόληεο παζήζεηο, 

αλαζηέιινληαη πξνζσξηλώο θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν επείγνπζεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο, νγθνινγηθήο θπξίσο θύζεσο. 

 

10.  Όζνλ αθνξά ζηε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο αζζελώλ κε ρξόληεο παζήζεηο, πνπ κέρξη ηώξα 

επηζθέπηνληαλ εηδηθεπκέλν γηαηξό, ηηο επόκελεο εκέξεο ζπλίζηαηαη λα επηζθέπηνληαη ηνπο 

νηθνγελεηαθνύο γηαηξνύο ηνπο. Σν κέηξν απηό δελ ηζρύεη γηα λέν-δηαγλσζζέληεο αζζελείο. 

 

11.  Όζνλ αθνξά ζηελ εμάπισζε ηνπ COVID-19 ζηνπο Γήκνπο Debar θαη Centar Zupa, ην 

Τπνπξγείν Τγείαο ππνρξενύηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θέληξα δεκόζηαο πγείαο, λα ιάβεη 

πξόζζεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ εμάπισζε απηήο ηεο λόζνπ, δειαδή λα 

θηλεηνπνηήζεη ηαηξηθέο νκάδεο κε επηδεκηνιόγν από ηελ Αρξίδα θαη καηεπηήξα ή έλαλ 

γηαηξό (ή έλαλ καηεπηήξα πνπ εξγάδεηαη ζηα ηακαηηθά ινπηξά Capa) γηα λα εμππεξεηήζεη 

ηηο αλάγθεο ησλ θέληξσλ δεκόζηαο πγείαο. 

 

Σα σο άλσ κέηξα αλαθνηλώλνληαη ζε πξνιεπηηθή βάζε γηα ηνπο Γήκνπο Debar θαη Centar 

Zupa, βάζεη ησλ κέρξη ζήκεξα δεδνκέλσλ, ελώ ην Τπνπξγείν Τγείαο επηθπιάζζεηαη λα 

ζέζεη ηνπο Γήκνπο απηνύο ζε θαξαληίλα εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε. 

 

12.  Παύεη ην πξόγξακκα κεηεθπαίδεπζεο όισλ ησλ αζθνύκελσλ ζην Κέληξν Τγείαο ησλ 

θνπίσλ, γηα πεξίνδν 14 εκεξώλ θαη επηζηξέθνπλ όινη ζηηο ζέζεηο ηνπο ζηα Ιδξύκαηα 

από όπνπ πξνέξρνληαη.   

 

13.  Σν Τπνπξγείν Τγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηδξύκαηα δεκόζηαο πγείαο, ππνρξενύηαη λα 

απμήζεη άκεζα ην ηαηξηθό πξνζσπηθό πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο 

Δπηζθέςεσλ θαη 'νίθνλ. 

 

14.  Σν Τπνπξγείν Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Γηνίθεζεο εληέιιεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο  ηειεθσλίαο, λα εμεηάζνπλ 

ην ελδερόκελν απνζηνιήο θπθιηθνύ κελύκαηνο κέζσ θηλεηώλ εθαξκνγώλ (SMS) ζηνλ 

λεαξό πιεζπζκό, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα κέηξα θαη νη ζπζηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη απνθπγή ηεο κεηάδνζεο ηνπ COVID-19. 
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Γηα ην ζθνπό απηό, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ππάξρνπζα εθαξκνγή «MY VAT» γηα 

θηλεηά. 

 

15.  Η Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, AD M-NAV Skopje, θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο 

ππνρξενύληαη λα αλαιάβνπλ ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο γηα λα ελεκεξώζνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ ελαέξηα θπθινθνξία ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα 

ηελ πξόιεςε ηεο εμάπισζεο ηεο λόζνπ COVID-19 (θνξσλντνύ). 

 

15.1. Η AD M-NAV Skopje ππνρξενύηαη λα εθδίδεη ηα αθόινπζα κελύκαηα NOTAM: 

 

ΝOTAM 1 - Οη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πιεξώκαηνο, 

ππνρξενύληαη λα ζπιιέγνπλ ηα επηβαηηθά έληππα PLF (Passenger Locator Form) θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πηήζεώλ ηνπο, λα ηα αλαζεσξνύλ θαη λα ηα δηαβηβάδνπλ ζηνλ αληηπξόζσπό 

ηνπο θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηε Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο. 

 

Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπνο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη 

ηα έληππα επηβαηώλ PLF (Passenger Locator Form) ζηελ ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ 

αεξνιηκέλα TAV DOOEL ζην αεξνδξόκην ησλ θνπίσλ θαη ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία ηνπ 

αεξνδξνκίνπ «Απόζηνινο Παύινο» ζηελ Αρξίδα, πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο εμάπισζεο 

ηεο αζζέλεηαο COVID-19. 

 

Όινη νη επηβάηεο, ην πιήξσκα θαη ην επηρεηξεζηαθό πξνζσπηθό πνπ θηάλνπλ 

αεξνπνξηθώο ζηε Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

έληππν PLF. 

 

Όια ηα έληππα PLF πξέπεη λα ζπιιέγνληαη από ην πιήξσκα, λα ειέγρνληαη θαη λα 

θαηακεηξνύληαη θαη λα παξαδίδνληαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ακέζσο θαηά 

ηελ πξνζγείσζε. 

 

1ΝOTAM 2 - Οη αεξνκεηαθνξείο ππνρξενύληαη, πξνηνύ ιάβνπλ πιεξνθνξίεο από ηηο 

αξκόδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο, λα παξαθνινπζνύλ ηα κέηξα 

θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο εμάπισζεο ηνπ COVID-19 (θνξσλντνύ), πξηλ 

από ηελ απνγείσζε, λα ελεκεξώλνπλ ηνπο επηβάηεο γηα ηηο πξνθπιάμεηο πνπ ηζρύνπλ 
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θαηά ηελ είζνδν ζηε Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο, ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε, ηα κέηξα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ πξόιεςε ηεο 

εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο COVID-19 (θνξσλντνύ), όπσο πξνηάζεθε από ην Τπνπξγείν 

Τγείαο. 

 

Όιεο νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ θζάλνπλ ζηε Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο 

νθείινπλ λα ελεκεξώλνπλ ηνπο επηβάηεο ηνπο, πξηλ ηελ επηβίβαζή ηνπο ζην αεξνζθάθνο, 

γηα ηα αθόινπζα: 

 

α) Όινη νη αιινδαπνί πνιίηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηε Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο 

θαη νη νπνίνη ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο επηζθέθζεθαλ ηηο αθόινπζεο πεξηνρέο/ρώξεο: [ν 

θαηάινγνο ζα επηθαηξνπνηείηαη θαζεκεξηλά θαη ζα απνζηέιιεηαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο 

ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, AD M-NAV Skopje (Σκήκα Notam), κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ] ζα ηεζνύλ ζε ππνρξεσηηθή 14ήκεξε απηναπνκόλσζε.  

 

β) Όινη νη αιινδαπνί πνιίηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ κόληκε θαηνηθία ζηε Γεκνθξαηία ηεο 

Βόξεηαο Μαθεδνλίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηόπν δηακνλήο 

ηνπο.  

 

Απηή ε ππνρξέσζε ζα απνηειέζεη αληηθείκελν επαλεμέηαζεο, ζύκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο 

θαηάζηαζεο. 

 

γ) Όινη νη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο νη νπνίνη ηηο ηειεπηαίεο 14 

εκέξεο επηζθέθζεθαλ ηηο αθόινπζεο πεξηνρέο/ρώξεο: [ν θαηάινγνο ζα επηθαηξνπνηείηαη 

θαζεκεξηλά θαη ζα απνζηέιιεηαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο, AD M-NAV Skopje (Σκήκα Notam), κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ] ζα 

ηεζνύλ ζε ππνρξεσηηθή 14ήκεξε απηναπνκόλσζε.  

 

Απηή ε πεξίνδνο 14 εκεξώλ ζα ζεσξείηαη σο ε ηειεπηαία εκέξα δηακνλήο ζηε ρώξα / 

πεξηνρή πνπ θηλδπλεύεη, ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ρσξώλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Τγείαο. 

 

16.  Σν Τπνπξγείν Τγείαο ππνρξενύηαη ζε ηαθηηθή βάζε λα ππνβάιιεη θαηάινγν ρσξώλ, 

θαζεκεξηλά επηθαηξνπνηεκέλν, γηα ηηο νπνίεο ζα ηζρύνπλ ηα κέηξα θαη νη δξαζηεξηόηεηεο 
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πξόιεςεο ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο COVID-19 (θνξσλντνύ) ζηελ Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, AD M-NAV Skopje. 

 

17.  Σν Τπνπξγείν Τγείαο είλαη ππνρξεσκέλν λα ελεκεξώλεη ακέζσο ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο γηα ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα κέηξα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

18.  πληζηάηαη θαζεκεξηλά ζηνλ Ραδηνθσληθό θαη Σειενπηηθό ζηαζκό ηεο Βόξεηαο 

Μαθεδνλίαο λα δηαηίζεηαη ρξόλνο γηα έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζρεδηαζκέλν γηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη καζεηέο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί 

από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Δπηζηεκώλ θαη ην Γξαθείν Αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό από λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία, ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ην 1C1SER θαη όια ηα ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα. 

Γηα ην ζθνπό απηό, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Δπηζηεκώλ, ην Γξαθείν γηα ηελ Αλάπηπμε 

ηεο Δθπαίδεπζεο, ππνρξενύηαη, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, λα πξνεηνηκάζεη εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα παξέκβαζεο ζηηο γιώζζεο πνπ θαιύπηεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ην 

κεηαδίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ραδηνθσληθό θαη Σειενπηηθό ζηαζκό 

ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ππνρξενύηαη επίζεο λα δηαλείκεη εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε όια ηα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη θαλάιηα. 

 

19.  Απεπζπλζείηε ζηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο καο πνπ δνπλ ζε ρώξεο κε πςειό θαη κεζαίν 

θίλδπλν θαζπζηέξεζεο ηεο άθημήο ηνπο ζηε ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ. 

 

20.  Όια ηα Τπνπξγεία θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο νκάδεο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ μερσξηζηή ειεθηξνληθή θαη ηειεθσληθή γξακκή γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηάζεσλ θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο ηνπ θνξσλατνύ COVID-19. Οη ελ ιόγσ νκάδεο ζα 

ππνβάινπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο, ην νπνίν θαη 

ζα πξνβαίλεη ζε δεκνζηεύζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βόξεηαο Μαθεδνλίαο. 

 

21.  Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ην Γεκόζην 
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Φνξνινγηθό Σακείν θαη ε Σεισλεηαθή Γηνίθεζε νθείινπλ λα νξίζνπλ πξόζσπα πνπ ζα 

επηθνηλσλνύλ κε ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνπλ ζε ηαθηηθή βάζε 

γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ θπβεξλεηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ηαρέσο 

ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θνξσλντνύ COVID-19. 

 

22.  Όια ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα κέηξα θαη νη ζπζηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ από ηελ Κπβέξλεζε 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη ζε όια ηα 

Τπνπξγεία κε ζθνπό ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. 

 

23.  Σν Τπνπξγείν Τγείαο είλαη ππνρξεσκέλν λα κεηαθξάδεη όια ηα πιηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξόιεςε ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζηελ αιβαληθή. 

 

24.  Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ππνρξενύηαη, κέζσ ησλ δηπισκαηηθώλ θαη πξνμεληθώλ 

απνζηνιώλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο, λα ελεκεξώλεη ηνπο ππεθόνπο ηεο 

Βόξεηαο Μαθεδνλίαο ζην εμσηεξηθό ζρεηηθά κε ηηο ρώξεο πνπ δηαηξέρνπλ πςειό θίλδπλν, 

ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο. 

 

25.  Δπαλεμεηάδεηαη ε αίηεζε ηνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο πληάμεσλ θαη Αλαπεξίαο ηεο Βόξεηαο 

Μαθεδνλίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλάθακςεο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ην 

2020 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε εθαξκνγή ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ Έξγνπ πξέπεη 

λα αλαβιεζεί. 

 

26.  Ο Σνκέαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο 

ππνρξενύηαη λα δεκνζηεύζεη ακέζσο απηά ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα κέηξα θαη ηηο ζπζηάζεηο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη λα ηα ππνβάιιεη ζε όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά 

κέζα ελεκέξσζεο, πξνο ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ. 

 

Λακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ κέηξα γηα ηελ 

πξόιεςε ηεο εηζαγσγήο λέσλ θξνπζκάησλ θαη ηεο πηζαλόηεηαο εμάπισζεο ηνπ COVID-

19, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ ζην έδαθνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο, ε θπβέξλεζε εμέδσζε ηελ παξνύζα απόθαζε. 

 


