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МИЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРЕД
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО КАРПОШ

Комуналните служби на Општина Карпош утринава миеја и дезинфицираа на
паркинг просторот и платото пред Поликлиниката „Букурешт“, Итната медицинска
помош и ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле.
Овие здравствени установи се на територија на Карпош и тука секојдневно
циркулираат повеќе граѓани.
Локалната самоуправа продолжува со секојдневните активности за миење и
дезинфекција на локални улици, фреквентни места и урбана опрема, како и влезови
од згради.
Ги повикуваме сите граѓани да се придржуваат до препораките за заштита од
коронавирус.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ЗАПОЧНА РЕДОВНАТА ДЕРАТИЗАЦИЈА
ВО КАРПОШ

Општина Карпош започна со редовната, пролетна дератизација на канализационите
шахти во сите 14 урбани заедници.
Станува збор за активност која се спроведува два пати во текот на годината (на
пролет и есен), а има за цел да ги уништи штетните глодачи (глувци) и инсекти.
Дератизацијата се врши со помош на специјални хемиски средства и примарната
цел е да се спречи ширењето на заразни болести.
Оваа активност започна од урбаната заедница Карпош 3, а ќе се спроведе и во
сите други населби.
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ТРЕТА ДЕЗИНФЕКЦИЈА
НА ЗГРАДИТЕ ВО КАРПOШ

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И МИЕЊЕ
ОКОЛУ ПАЗАРОТ ВО ТАФТАЛИЏЕ
Интензивно се мие и дезинфицира пред фреквентните места, маркети, аптеки,
пазарче и банки во Општина Карпош.
Активно работат четири цистерни, две на локалната самоуправа и две – донација од
компаниите „Анизор“ и „Гранит“.
Денеска, се миеја површините околу пазарчето во Тафталиџе, како и пред влезовите на
сите околни маркети на овој потег, но и во другите населби.
Целта е да се дезинфицира просторот каде што е присутна поголема фреквенција од
граѓаните.
Ги повикуваме сите граѓани да се придржуваат до препораките за заштита од коронавирус.
Да го почитуваат полицискиот час и навремено и точно да се информираат за сите
дополнителни мерки преку официјалните канали за комуникација на институциите.

Комуналните служби на Општина Карпош ја започнаа третата акција за
дезинфекција на зградите со повеќе од осум домаќинства.
Се дезинфицираат влезните врати и делови од згради на влезовите, гелендерот,
сандачињата и лифтовите.
Дезинфекцијата се врши со посебно средство наменето за чистење на јавни
површини.
Не е возможно хигиеничарите да бидат забележани од сите граѓани, но акцијата се
спроведува етапно во сите населби.
Ги повикуваме заедниците на сопственици, куќни совети, да продолжат и со
секојдневното, тековно одржување на хигиена во влезот. Дезинфекцијата која се
врши преку локалната самоуправа е само дополнителна поддршка за спречување
на ширење на коронавирусот.
Сите сме одговорни за јавното здравје.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

5

6 - 12 април 2020 Билтен бр. 367

СОЦИЈАЛНИ ПАКЕТИ ЗА ПОМОШ
НА 50 ДОМАЌИНСТВА ОД КАРПОШ

Во финална фаза е подготовката на 50 социјални пакети, со храна и средства
за хигиена, за 50 ранливи домаќинства од Карпош.
Денеска, пакетите се подготвуваа во пунктот на Црвен крст во Момин Поток.
Прехранбените продукти и средства за хигиена се набавени од страна на
компанијата „СМС ШОПС ДООЕЛ“.
Локалната самоуправа искажува благодарност до оваа општествено одговорна
компанија и ги повикува сите други, правни субјекти, да се вклучат во поддршка на
заедницата.
Во претстојниот период, ќе бидат доделени уште 30 социјални пакети за
помош на социјално загрозените домаќинства, како резултат на соработка меѓу
Општина Карпош и Црвениот крст.
Овие хуманитарни активности имаат за цел да го олеснат живеењето на
граѓаните, во период на пандемијата со Covid – 19.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

СОЦИЈАЛНИ ПАКЕТИ ЗА НОВИ
30 ДОМАЌИНСТВА ОД КАРПОШ

Социјални пакети со прехранбени производи и средства за хигиена, во текот
на вчерашниот ден беа поделени на 30 социјално загрозени домаќинства од Карпош.
Оваа хуманитарна акција Општина Карпош ја организираше во соработка со
Црвениот крст, чии волонтери ја извршија дистрибуцијата на пакетите со социјална
помош.
Карпош во повеќе наврати ја покажува својата хуманост и солидарност со
своите жители. Оваа акција е со цел да се олесни живеењето на граѓаните, особено
во овој период на пандемија од коронавирусот.
Инаку, пред Велигденските празници, Карпош традиционално организираше
хуманитарна акција пред сите поголеми маркети на којашто граѓаните донираа
продукти. Но, оваа годиниа со намера да се спречи директен контакт меѓу граѓаните,
се одлучивме да ја спроведеме акцијата на овој начин.
Во текот на неделата, беа доделени и 50 социјални пакети со храна и средства
за хигиена, кои беа донирани од компанијата „СМС Шопс ДООЕЛ“, што значи дека
изминатава недела беше доделена поддршка за вкупно 80 домаќинства од Карпош.
Ги повикуваме сите општествено одговорни компании да ја покажат својата
хуманост, да донираат и да помогнат на најзагрозените категории граѓани.
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ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА УЛИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ПОЛИЦИСКИОТ ЧАС ВО КАРПОШ

За време на полицискиот час, овој викенд, активно работеа комуналните служби на Општина Карпош. Имено, се миеја и дезинфицираа улици во урбаните заедници: „Владо
Тасевски“ (Млечен), Карпош 1 и Карпош 2.
Интензивно работеа двете цистерни на локалната самоуправа, со кои во изминатиот период се дезинфицираа голем број на јавни површини (локални улици, плоштади,
платоа, фреквентни места).
Градоначалникот Стефан Богоев, кој го предводи и Општинскиот кризен штаб, во текот на викендот, направи обиколка низ населбите во Карпош, Пожарната бригада и
маалските дежурни продавници.
Воочливо е дека граѓаните го почитуваат полицискиот час, а субјектите кои имаат дозвола за достава на храна и лекови работат по претходни нарачки од страна на
граѓаните.
Комуналните служби на Карпош и претставниците на Општинскиот изборен штаб делуваат со соодветни дозволи за движење за време на полициски час, издадени од Министерството
за информатичко општество и администрација.
Општина Карпош ги повикува сите граѓани да се придржуваат до мерките за заштита од коронавирус, за овој кризен период да заврши што е можно побрзо.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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