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Р Е З О Л У Ц И Ј А 
за исплата на целосна плата на заболени и  во изолација од пандемијa 

 

Во време на светска пандемија од вирусот на САРС-КоВ-2, Самостојниот синдикат 

за образование, наука и култура на Република Македонија - СОНК особено води грижа за 

безбедноста и здравјето на своите членови.  Од таа причина, СОНК во изминатиот период 

многупати јавно побара од работодавачите да обезбедат сигурни и безбедни работни места 

за работниците, да изготват проценка на ризик за заразување од вирусот, приоритети за 

вакцинирање на работниците од нашите дејности кои се во директен контакт со повеќе луѓе 

за време на извршување на работните обврски итн. 

 Воедно, СОНК изрази незадоволство од исплатата на намалена плата на заразените 

од  САРС-КоВ-2 кои се на боледување или работниците кои се во изолација заради контакт 

со заразено лице. Од овие причини, VII-от Конгрес  на СОНК ја усвои оваа Резолуција, со 

што се бара од надлежните, работниците кои ќе се заразат со САРС-КоВ-2 вирусот на 

работно место, како и на оние работници кои се спречени да работат поради изолација, да 

им се исплаќа 100% плата како повреда при работа. Оваа Резолуција се базира на  член 39 

од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, каде што  заболувањето на работникот  

кое го добил за време на вршење на работатата или во врска со неа се исплаќа 100% од 

платата. 

  Биолошкиот агенс САРС-КоВ-2 е запишан како корона вирус од фамилија 

"coronaviridae", што е во согласност со дополнувањето на Европската Директива за 

биолошки агенси и заштита на работниците од ризици. Согласно Правилникот за 

минимални барања за безбедност и здравје при работа, како држава имаме утврдено 

безбедносно ниво 2 (два), за  вработени изложени на вирусите од фамилијата 

"coronaviridae", што е во согласност со европското законодавство. 

 

Од овие причини Конгресот смета дека надлежните во државата треба што поитно 

да ја прифатат оваа Резолуција и да ја исправат неправдата кон работниците кои се на 

боледување или во изолација од САРС-КоВ-2, односно од Ковид -19. 


