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ЗАШТИТНА ОПРЕМА
ЗА КОМУНАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА КАРПОШ

Заштитни маски за повеќекратна употреба, заштнитни наочари, ракавици и
средства за дезинфекција денеска и беа донирани на локалната самоуправа од
компанијата „Санмарти“ ДОО.
Оваа опрема ќе ја користат комуналните служби на Општина Карпош, кои
секојдневно дезинфицираат згради, улици, јавни површини и урбана опрема.
Општината тековно доделува опрема на сите вработени, но секоја поддршка
е значајна и добредојдена.
Локалната самоуправа ја истакнува својата благодарност до оваа
општествено одговорна компанија која во ваков значаен период ја поддржа
работата на Карпош за намалување на последиците од коронавирусот.
Ги повикуваме сите граѓани да носат заштитни маски и да се придржуваат
до препораките од надлежните институции.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

СЕ ОБЕЛЕЖУВА ХОРИЗОНТАЛНАТА
СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО КАРПОШ

Во урбаната заедница Карпош 1, денеска започна обележувањето на
пешачките и велосипедски делови долж улиците „Орце Николов“ и „Никола Тесла“.
Општината презема вакви инфраструктурни интервенции првенствено поради
фактот што хоризонталната сигнализација придонесува за регулација и зголемена
безбедност во секојдневниот сообраќај.
Овие активности ќе продолжат и во претстојниот период и по други населби
во Карпош.
Локалната самоуправа продолжува со унапредување на безбедноста
во сообраќајот., кое опфаќа, покрај тековно одржување на хоризонталната и
вертикална сигнализација, и воспоставување на нови сообраќајни режими за
движење на возилата и граѓаните, при што доминираат еднонасочни улици.
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ОПШТИНА КАРПОШ ПРОДОЖУВА
СО ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВЛЕЗОВИ НА ЗГРАДИ

Се спроведува шестата дезинфекција на влезните делови од згради,
сандачиња, гелендер и лифтови, од комуналните служби на Општина Карпош.
Етапно, се работи во сите урбани заедници каде што има згради со повеќе
од осум домаќинства. Општина Карпош во изминатиот период, интензивно ги
дезинфицираше градинките и основните училишта кои се наоѓаат на нејзината
територија, како и паркингот пред болницата „ 8 Септември“. Дезинфекција се
направи и околу зеленото пазарче „ Тафталиџе“, како и на платото на „ Млечен“,
и „Лептокарија“, и на пофрекфентните улици во скоро сите населени места.
Локалната самоуправа постојано го следи развојот со најновите случувања околу
пандемијата со Корона вирусот кај нас, и правовремено презема мерки за заштита
од истиот.
Градоначалникот Стефан Богоев, кој воедно го предводи и Општинскиот
кризен штаб, изминатиот викенд направи обиколка низ населбите во Општината,
Пожарната бригада, и останатите маалски дежурни продавници.
Првиот човек на Општина Карпош, ги повикува граѓаните да ги почитуваат
предвидените мерки, и да се придржуваат до истите, се со цел, што побрзо
да се справиме со оваа криза, и да го нормализираме нашето секојдневие и
функционирање.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ОБНОВА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ВО ,,МАЈСКИ ЦВЕТ,,
ЗА ПОГОЛЕМА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Интензивно се работи на подобрување на условите во градинката „Мајски цвет“
во Тафталиџе 1, долж улицата „Варшавска“. Започна целосната замена на прозорци
и врати во објектот, со што ќе се постигне поголема енергетска ефикасност. На овој
начин, ќе се придонесе за помали трошоци за електрична енергија.
Овој период, кога е прекинат воспитно – образовниот процес се користи за да се
подобри состојбата во оваа детска установа која со години беше во лоши услови.
Во градинката веќе се работи и на санација на тоалетите и подобрување на
хигиенско – санитарните услови. А, ќе се продолжи и со обнова на подот, кровната
површина и фасадата.
Локалната самоуправа продолжува со унапредување на условите во
предучилишното образование. Во изминатиот период, во Карпош започна со работа
и целосно новиот објект на градинка во Бардовци, „Виножито“ (во склоп на ЈОУДГ
„Распеана младост), како и објектот „Јасмин“ (во склоп на ЈОУДГ „Мајски цвет).
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,, ЗА МЛАДИТЕ ВО
ПОГОЛЕМА ПОДДРШКА
ВРЕМЕ НА COVID - 19
По проценка на повеќе аналитичари и активисти во ек на пандемијата со Covid-19, младите луѓе се меѓу најпогодените категории на граѓани во период на оваа криза.
По тој повод, младинската организација Младински сојуз – Крушево, вчеравечер организираше online дебата за млади, на која еден од говорниците беше и градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев. Во рамки на дебатата се говореше за состојбата на младите на локално ниво, како и за мерките и тековните активности кои ги преземаат
надлежните власти.
Е – наставата беше поттикната токму од Карпош и среќен сум што нашиот концепт беше преземен и на национално ниво. Во изминатиов период, Карпош спроведе повеќе мерки
за заштита на младите, но и за нивно вклучување, колку што дозволуваат моменталните услови. На пример, во соработка со Сојузот на извидници се организираа редарски служби
пред маркетите, за граѓаните да одржуваат физичка дистанца, а со Црвениот крст, со младите волонтери формиравме мобилни тимови за поддршка на граѓаните, започна
Богоев, објаснувајќи ги мерките кои локалната самоуправа ги презема овој период за заштита на здравјето на граѓаните.
Општина Карпош работи и на ресетирање на Локалниот младински совет. По одржаната консултативна средба на почетокот на годината, се направија и потребните измени на
Статутот, на последната седница на Совет, по што ова претставничко тело, сега е регулирано по новиот Закон за младинско учество и младински политики.
Богоев напомена дека очекува и поголема поддршка за младите во угостителството, кои останале без работа, а со тој надоместок плаќале семестар или закупнина. Во овој дел,
важно е да се зголеми поддршката за мерката Младинска гаранција, која овозможува вработување или јакнење на вештините на младите.
Во младинската дебата учествуваше и градоначалникот на Штип, Благој Бочварски, како и повеќе млади луѓе и претставници од младинскиот сектор.
Сите беа согласни околу фактот, дека коронавирусот ги поттикна граѓаните во целата заедница на солидарност. Бидејќи, се виде дека овој вирус ги погоди сите луѓе, независно
од нивниот социјален статус, или пак од нивната национална, верска или партиската припадност.
Охрабрувачки е тоа што речиси секојдневно, кон Карпош пристапуваат голем број на општествено одговорни компании кои ја нудат својата помош преку донации на храна,
хигиенски средства и услуги.
Исто така, значаен сегмент од општествениот живот е и културната сфера. Организирањето на online музички настани или концерти меѓу зградите во Карпош, придонесуваат
граѓаните за момент да заборават на секојдневието. Таков пример беше музичкиот настан кој Карпош го организираше минатата недела, а со намера карпошани да се забавуваат
и во период на Covid – 19.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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