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ЧЕТИРИ ЦИСТЕРНИ И КОМУНАЛНИ 
СЛУЖБИ - МИЈАТ И ДЕЗИНФИЦИРААТ 
УЛИЦИ И ФРЕКВЕНТНИ МЕСТА

НОВА ЦИСТЕРНА ЗА УШТЕ ПОЧИСТ КАРПОШ

 Од денеска, четири цистерни активно работат на миење и дезинфекција на 
улици и фреквентни локации низ Карпош.
Се мие и дезинфицира пред маркети, аптеки, банки и други места, каде што е 
забележано поголемо присуство на граѓани.
Покрај двете цистерни на Општина Карпош, на терен мијат и дезинфицираат и 
цистерните на фирмите „Анизор“ и „Гранит“.  Станува збор за една четири тонска и 
една седум тонска цистерна, кои се резултат на општествена одговорност на овие 
компании.
Денеска, се миеја и дезинфицираа улици и фреквентни локации во Карпош 3, Карпош 
4, Бардовци, Злокуќани, Бардовци и Тафталиџе (кај пазарчето).
Локалната самоуправа продолжува со секојдневните активности за унапредување 
на јавната хигиена и заштита на граѓаните од коронавирус.
Ги повикуваме сите граѓани, да ги почитуваат препораките од ресорните институции, 
да избегнуваат собирање во големи групи и движење во затворени простории.

 Од денеска, сите локални улици во Карпош се мијат и дезинфицираат со уште 
една, четири тонска цистерна. На овој начин, на терен работат три цистерни, кои ги 
мијат улиците, но вршат и дезинфекција пред маркети, банки, пошти, аптеки и други 
пофреквентни места.
Утринава, се миеја улици и се дезинфицираше пред фреквентни места, во Карпош 3, 
Карпош 4, Тафталиџе 2 и Злокуќани.
Оваа нова цистерна е во сопственост на правното лице „Анизор“ и е дадена на 
привремено користење на Општината, без никаков финансиски надомест (донација).
Ги повикуваме и сите други, општествено одговорни компании да се приклучат во оваа 
битка за справување со коронавирусот. Затоа што сите сме одговорни за јавното 
здравје! 
Локалната самоуправа продолжува со секојдневните активности за  чистење на јавните 
површини и дезинфекција на влезовите на сите згради со повеќе од осум домаќинства 
во Карпош.
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ДЕЗИНФИЦИРАНИ ПОВЕЌЕ ОД 1000 ВЛЕЗОВИ - ПОЧНА НОВА АКЦИЈА

 Општина Карпош продолжува со дезинфекција на сите згради, со повеќе 
од осум домаќинства. Откако, минатата недела се спроведе првата акција за 
дезинфекција на повеќе од 1.000 влезови на територија на Карпош, од денеска, 
продолжуваме со ист интензитет.
 Комуналните служби ги дезинфицираат влезните врати и  делови од згради, 
гелендерот и сандачињата, а се користи посебно средство за дезинфекција на 
јавни површини.
 Фокусот е ставен на дезинфекција на деловите кои граѓаните почесто ги 
допираат со рака, со цел да се спречи ширење на коронавирусот.
 Исто така, ги повикуваме сите заедници на сопственици, куќни совети да 
продолжат со секојдневното одржување на хигиената во влезот. По консултации со 
Центарот за јавно здравје, улога на дезинфекција вршат и хигиенските средства со 
кои се одржува чистота во нормални услови (сјај, варакина и сл.)
 Да ги почитуваме препораките за заштита од коронавирус. Сите сме одговорни 
за јавното здравје.


