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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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This note provides a compilation of answers to most frequently asked 
questions related to international labour standards and COVID-19. It does 
not provide a comprehensive review of possible legal and policy measures. 
For the ILO’s assessment concerning the possible impacts of COVID-19 on 
the world of work and suggested range of policy options, see COVID-19 and 
the world of work, which includes global impact and policy 
recommendations. 

Стандарди на МОТ и Ковид-19 
(коронавирус)

ЧПП
Клучни одредби на Меѓународните стандарди на трудот значајни за избивањето 
и ширењето на КОВИД-19

НОРМИ

29 мај 2020 година - Верзија 2.1

Овој документ нуди компилација од одговори на најчесто поставуваните 
прашања во врска со Меѓународните стандарди на трудот и Ковид-19. 
Документот не обезбедува сеопфатен преглед на можните правни 
мерки и политики. За процената на МОТ што се однесува на можните 
влијанија на Ковид-19 врз светот на работата и предложениот опсег на 
политики, видете  Ковид-19 и светот на работата, кој вклучува и осврт на  
глобалното влијание и препораки за политики

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/lang--en/index.htm
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“International labour standards provide a tried

”

Guy Ryder, ILO’s Director

The International Labour Organization maintains a system of international 
labour standards  (ILS) aimed at promoting opportunities for all to obtain decent 
and productive work, in conditions of freedom, equity, security and dignity.  

International labour Standards are a useful decent work compass in the context 
of the crisis response to the COVID-19 outbreak.  

Firstly, respecting key provisions of ILS relating to occupational safety and health, 
working arrangements, protection of specific categories of workers, non-
discrimination, social security or employment protection ensures that workers, 
employers and government can maintain decent work while adjusting to the 
socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic.  

Secondly, a wide range of ILO labour standards on employment, social 
protection, wage protection, SMEs promotion or workplace cooperation contain 
specific guidance on policy measures that would encourage a human-centred 
approach to the crisis and to its recovery.  

Their guidance extends to the specific situation of certain categories of workers, 
such as nursing personnel, domestic workers, migrant workers, seafarers or 
fishers, who we know are very vulnerable in the current context. 

Respect for these standards further contributes to a culture of social dialogue 
and workplace cooperation that is key to building the recovery and preventing a 
downward spiral in employment and labour conditions during and after the 
crisis.  ILS establish a fair and equitable framework and embody resilience in front 
of concrete situations in the world of work and are fundamental to any long-
lasting and sustainable response to pandemics including COVID-19. Developed, 
periodically reviewed and, where needed, revised over the past century, ILS 

„Меѓународните стандарди на трудот обезбедуваат силна основа за 
обликување на одговорите во форма на политики потребни за одржливо 
и рамноправно закрепнување”

Гај Рајдер, генерален директор на МОТ 

Меѓународната организација на трудот одржува систем на Меѓународни стандарди 
на трудот (МСТ) со цел унапредување на можностите за сите за добивање пристојна 
и продуктивна работа, во услови на слобода, еднаквост, сигурност и човечко 
достоинство.

Меѓународните стандарди на трудот се корисен компас за пристојна работа во 
контекст на одговор на кризата предизвикана од избивањето на Ковид-19.

Примарно, почитувањето на клучните одредби на МСТ кои се однесуваат на 
безбедноста и здравјето при работа, аранжмани за работа, заштита на одредени 
категории работници, недискриминација, социјално осигурување или заштита на 
вработувањето, гарантира дека работниците, работодавачите и владата можат да 
одржат услови за пристојна работа при процесот на прилагодување кон социо-
економски последици од пандемијата Ковид-19.

Второ, широк спектар од стандарди на трудот на МОТ за вработување, социјална 
заштита, заштита на плати, унапредување на малите и средни претпријатија или 
соработка на работното место содржат специфични насоки за мерките во форма на 
политики што охрабруваат пристап ориентиран кон човекот при справувањето со 
кризата и закрепнувањето од неа.

Тие насоки се протегаат и врз специфичните околности на одредени категории 
работници, како што се медицинските лица, домашните работници, работниците - 
мигранти, морнари или рибари, за кои знаеме дека се многу ранливи во тековниот 
контекст.

Почитувањето на овие стандарди дополнително придонесува за негување култура 
на социјален дијалог и соработка на работното место што е клучна при градење 
на процесот за закрепнување и спречување на надолна спирала во однос на 
вработувањето и работната сила за време на и по кризата. МСТ воспоставуваат 
рамка на правичност и еднаквост и отелотворуваат oтпорност пред конкретни 
ситуации во светот на работата, и се од фундаментално значење за секој траен и 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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respond to the changing patterns of the world of work, for the purpose of the 
protection of workers, and taking into account the needs of sustainable 
enterprises.  In 2019, the Centenary Declaration for the Future of Work 
reaffirmed that the setting, promotion, ratification and supervision of ILS is of 
fundamental importance to the ILO.  All ILO legal instruments lay down the basic 
minimum social standards agreed upon by all the players in the global 
economy.  Countries may implement higher levels of protection and enhanced 
measures so as to better mitigate the impact of the crisis. 

This compilation answers most frequently asked questions related to ILS and 
COVID-19 and aims at supporting governments, employers and workers’ 
adjustment and responses to the COVID-19 pandemic.  An initial version was 
web-published on 27 March 2020. 

 

ILS contain specific guidance for safeguarding decent work in the context of crisis 
response, including guidance that can be of relevance to the evolving COVID-19 
outbreak. One of the most recent ILS, the Employment and Decent Work for 
Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205) which was adopted by an 
overwhelming majority of all constituents, emphasizes that crisis responses need 
to ensure respect for all human rights and the rule of law, including respect for 
fundamental principles and rights at work and for ILS.1 The Recommendation 
outlines a strategic approach to crisis response, including the adoption of a 

                                                

1 Preamble and Paras. 7(b) and 43 of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205).  

одржлив одговор на пандемиите, вклучително и Ковид-19. Развиени, периодично 
прегледувани, и доколку е потребно, ревидирани во текот на минатиот век, МТС 
реагираат на променливите модели на светот на работата, со цел заштита на 
работниците, а земајќи ги предвид потребите на одржливите претпријатија. Во 
2019 година, Стогодишната декларација за иднината на работата повторно потврди 
дека поставувањето, промовирањето, ратификувањето и надгледувањето на МСТ 
се процеси од фундаментално значење за МОТ. Сите правни инструменти на МОТ 
ги утврдуваат основните минимални социјални стандарди прифатени од страна 
на сите актери во глобалната економија. Земјите може да спроведат и повисоки 
нивоа на заштита и засилени мерки со цел да го олеснат влијанието на кризата.

Оваа компилација одговара на најчесто поставуваните прашања поврзани со МСТ 
и Ковид-19 и има за цел да ги поддржи владите, работодавачите и работниците при  
прилагодувањето кон и одговорите на пандемијата Ковид-19. Првичната верзија 
беше електронски објавена на 27 март 2020 година.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
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phased multi-track approach implementing coherent and comprehensive 
strategies for enabling recovery and building resilience that include: 

o stabilizing livelihoods and income through immediate social protection and 
employment measures; 

o promoting economic recovery for employment and decent work 
opportunities and socio-economic reintegration; 

o promoting sustainable employment and decent work, social protection and 
social inclusion, sustainable development, the creation of sustainable 
enterprises, in particular small and medium-sized enterprises, the 
transition from the informal to the formal economy, a just transition 
towards an environmentally sustainable economy and access to public 
services; 

o conducting employment impact assessments of national recovery 
programmes; 

o providing guidance and support to employers to enable them to take 
effective measures to identify, prevent, mitigate and account for how they 
address the risks of adverse impacts on human and labour rights in their 
operations, or in products, services or operations to which they may be 
directly linked; 

o promoting social dialogue and collective bargaining; 
o building or restoring labour market institutions, including employment 

services, for stabilization and recovery; 
o developing the capacity of governments, including regional and local 

authorities, and of employers’ and workers’ organizations; and 
o taking measures, as appropriate, for the socio-economic reintegration of 

persons who have been affected by a crisis, including through training 
programmes that aim to improve their employability.2 

 
 

 Moreover, Governments should, as quickly as possible: 
 
o seek to ensure basic income security, in particular for persons whose jobs 

or livelihoods have been disrupted by the crisis;  

                                                

2 Para. 8 of R.205.  Para. 9 provides further guidance on immediate measures that should be taken.  

Што велат Меѓународните стандарди на трудот за одговор 
на кризи?

МСТ содржат конкретни упатства за заштита на пристојната работа во контекст 
на одговор на кризи, вклучително и упатства што можат да бидат од значење 
за избувнувањето и проширувањето на КОВИД-19. Еден од најновите МСТ, 
Препораката за вработување и пристојна работа за  мир и отпорност, 2017 година 
(Бр. 205) која беше усвоена со огромно мнозинство од сите конституенти, акцентира 
дека одговорот на криза треба да осигура почитување на сите човекови права и 
владеење на правото, вклучително и почитување на основните принципи и права 
при работа и на МСТ.1 Препораката предлага стратешки пристап кон одговорот 
на кризи, вклучително и усвојување на пристап основан врз повеќе иницијативи 
и структуриран во повеќе фази, со цел  спроведување кохерентни и сеопфатни 
стратегии за поддршка на закрепнувањето и градење отпорност, а кои вклучуваат:

o стабилизирање на егзистенцијата и приходите преку итни мерки на 
социјална заштита и вработување;

o промовирање на економско закрепнување за вработување и можности 
за пристојна работа и социо-економска реинтеграција;

o промовирање на одржливо вработување и пристојна работа, социјална 
заштита и социјална инклузија, одржлив развој, создавање одржливи 
претпријатија, особено мали и средни претпријатија, премин од 
неформална во формална економија, праведна транзиција кон еколошки 
одржлива економија и пристап до јавни услуги;

o спроведување проценки на влијанието на националните програми за 
закрепнување врз вработеноста;

o обезбедување насоки и поддршка за работодавачите со цел да им 
се овозможи да преземат ефективни мерки при идентификување, 
превенција, ублажување и преземање одговорност за тоа како се 
справуваат со ризиците од неповолни влијанија врз човековите и 
работничките права во нивните активности, или во рамки на производи, 
услуги или операции со кои би биле директно поврзани;

o промовирање на социјален дијалог и колективно договарање;
o градење или обновување на институции на пазарот на трудот, вклучително 

и услуги за вработување, за стабилизација и закрепнување;

1  Преамбула и став 7 (б) и 43 од  Препорака за вработување и пристојна работа за мир и отпорност, 2017 година 
(бр. 205)  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3330503
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3330503
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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o развој на владините капацитети, вклучувајќи ги и регионалните и локални 
власти, и организациите на работодавачи и работници; и

o преземање соодветни мерки за социо-економска реинтеграција на 
лицата кои биле погодени од криза, вклучително и преку програми за 
обука кои имаат за цел да ја подобрат нивната вработливост. 2

 • Покрај тоа, владите треба што е можно побрзо:
o да настојуваат да обезбедат сигурност на основните приходи, особено за 

лица чиишто работни места или егзистенција се нарушени од кризата;
o да развијат, обноват или зајакнат сеопфатни шеми за социјално 

осигурување и други механизми за социјална заштита, земајќи ги предвид 
националното законодавство и меѓународните договори; и

o да настојуваат да обезбедат ефективен пристап до основна здравствена 
заштита и други основни социјални услуги, особено за групите на 
население и лица кои се исклучително погодени од кризата. 3

Која е улогата на социјалниот дијалог во справувањето со 
пандемијата Ковид-19?

 • Клима на доверба, изградена преку социјален дијалог и трипартизам, ќе биде 
од суштинско значење за ефективното спроведување на мерките за справување 
со избивањето на Ковид-19 и нејзините влијанија. Засилено почитување и 
повикување на механизмите за социјален дијалог создаваат силна основа за 
градење отпорност, како и заложбата на работодавачите и работниците на 
непријатни, но неопходни мерки на политики. Ова е особено значајно за време 
на зголемени социјални тензии. Препораката за вработување и пристојна 
работа за мир и отпорност,  2017 година (бр. 205)   особено ја нагласува важноста 
на социјалниот дијалог при одговарање на кризни ситуации и виталната улога 
на организациите на работодавачи и работници во тој процес.4 Меѓународните 
стандарди за труд нудат сеопфатни насоки значајни за решавање на влијанијата 
од пандемијата. Во овој контекст, важно е да се впрегнат процеси и механизми 
кои ќе обезбедат ефикасни трипартитни консултации, како што се предвидени 
во бројни МСТ, за да се идентификуваат ефективните решенија и да се постигне 
консензус за нив.

 • Препораката особено ја потенцира клучната улога на процесот на консултација 
и поттикнување на активно учество на организациите на работодавачи и 

2  Став 8 од П205. Став 9 дава дополнителни насоки за непосредните мерки што треба да се преземат.
3  Став 21 од П205.
4   Ставови 7 (и), 24 и 25 од П205.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3330503%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3330503%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3330503%3ANO
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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на работници во планирањето, спроведувањето и следењето на мерките за 
закрепнување и отпорност.5 Ги повикува земјите-членки да ја препознаат 
виталната улога на организациите на работодавачи и работници при одговорот 
на кризи, имајќи ги предвид Конвенцијата за слобода на здружување и заштита 
на правата за организирање, 1948 година (Бр. 87)  , и Конвенцијата за право на 
организирање и колективно договарање, 1949 година (Бр. 98).6

 • Социјалниот дијалог треба да се спроведува на сите нивоа (национално, 
секторско и на ниво на претпријатие) и е клучна алатка за политики со цел да 
се обезбеди усвојување на политики и програми кои ефективно се справуваат 
со кризата, истовремено ублажувајќи го нивното влијание врз вработеноста 
и приходите. Особено е критично на ниво на претпријатието, бидејќи 
работниците треба да бидат информирани, консултирани и да бидат свесни 
како за влијанието врз условите и задачите во однос на нивното вработување, 
така и за чекорите што можат да ги преземат за нивна сопствена заштита и 
личен придонес кон ограничување на ширењето. 7

Што со граѓанските слободи во контекст на пандемијата?

 • Слободата на сопствено мислење и изразување на истото, а особено, правото 
на индивидуата да не биде казнета за своето мислење, се суштински резултати 
на слободата на здружување, и работниците, работодавачите и нивните 
организации треба да уживаат во слободата на мислење и изразување на 
своите состаноци, публикации и во текот на своите активности. 8 Слободата на 
изразување и сродните основни права може да бидат предмет на ограничувања 
или суспендирање за време на одредени исклучителни периоди. Ограничувања 
за овие основни граѓански слободи треба да бидат лимитирани на околности од 
екстремна сериозност и само под услов обемот и времетраењето на мерките 
кои влијаат врз практикувањето на основните права да бидат ограничени, на 
она што е строго неопходно за справување со предметната ситуација.9

5 Став 8 (г) од П205. 
6  Став 25 од П205
7  Видете на пример, Препорака за соработка на ниво на претпријатие, 1852 г. (Бр 94),  и Конвенција за претставници 

на работниците, 1971 г. (Бр.135), надополнети со упатствата сместени во Препорака за претставници на 
работниците, 1971 г. (Бр.143).

8  Резолуцијата од  1970 година која се однесува на Правата на синдикатите и нивната поврзаност со граѓанските 
слободи   посебно ја акцентира слободата на мислење и изразување, кои се неопходни за нормално остварување 
на синдикалните права.

9 Општ преглед на основните Конвенции во врска со правата при работа во однос на Декларацијата на МОТ за 
социјална правда заради праведна глобализација, 2008 година, МОТ, 2012, ставови 59 и 140; и   Општ преглед на 
Слобода на здружување и колективно договарање , МОТ, 1994 година, став 41.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312432%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312280%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312280%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312481%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312481%3ANO
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09734/09734(1970-54).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09734/09734(1970-54).pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1994-81-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1994-81-4B).pdf


  

7 

 

o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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9 

 

restricted to circumstances of extreme gravity and on condition that any 
measures affecting the application of fundamental rights are limited, in scope 
and duration, to what is strictly necessary to deal with the situation in 
question.9 

 

 The crisis is causing an unprecedented reduction in economic activities and 
working time with severe impact on incomes and jobs. It is leading to a 
significant rise in unemployment and underemployment.10 Going forward, the 
promotion of full, productive and freely chosen employment (in accordance 
with the Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)) 11 will need to include 
selective measures to stabilize economies and address employment 
problems, including fiscal and monetary stimulus measures aimed at 
stabilizing livelihoods and income as well as safeguarding business 
continuity.12 

                                                

9 General Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration 
on Social Justice for a Fair Globalization, 2008, ILO, 2012, paras 59 and 140; and General Survey on 
Freedom of Association and Collective Bargaining, ILO, 1994, para. 41. 
10 For regularly updated ILO estimates, see ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. The fourth 
edition was released on 27 May 2020.  It is available on the ILO’s COVID-19 and the world of work page 
11 Art. 1 of the Employment Policy Convention, 1964 (No. 122). 
12 Para. 8 and the Annex of the Employment Policy Recommendation, 1964 (No. 122) and Paras. 1, 6 and 10 
of the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169). 

Спречување на загуби на работни места и одржување на 
нивоата на приходи

Кои се клучните мерки за поддршка на закрепнувањето и 
промовирање на вработување и пристојна работа?

 • Кризата предизвикува исклучително намалување на економските активности 
и работното време со сериозно влијание врз приходите и работните места. 
Тоа доведува до значителен пораст на невработеноста и подвработување.10 Во 
иднина, промовирање на целосно и продуктивно вработување по слободен 
избор (во согласност со Конвенција за политика на вработување, 1964 
година (бр. 122))11 ќе треба да вклучи селективни мерки за стабилизирање на 
економиите и да се осврне на проблемите со вработувањето, вклучително 
фискални и монетарни стимулативни мерки насочени кон стабилизирање на 
егзистенцијата и приходите, како и зaштита на континуитетот на работењето.12

 • Пристап основан врз повеќе иницијативи и структуиран во неколку фази 
што би овозможил закрепнување треба да вклучува итна социјална заштита 
и мерки за вработување кои промовираат, меѓу другото, локално економско 
закрепнување.13

 • Во контекст на пад на економијата, одржувањето на минималните плати е 
особено важно, бидејќи, во целина, минималните плати можат да ги заштитат 
работниците во услови на ранлива ситуација и да ја намалат сиромаштијата, да 
ја зголемат побарувачката и да придонесат кон економска стабилност.14

 • Рамковната политика на МОТ за одговор на кризата Ковид-19 се повикува 
на интегриран пристап втемелен во меѓународните стандарди на трудот и 
социјалниот дијалог со цел да ги ублажи социјално-економските импликации 
на пандемијата и да им помогне на земјите да се закрепнат од неа. Оваа рамка 

10 За редовно ажурирани проценки на МОТ, видете Монитор на МОТ: Ковид -19 и светот на работата.  Четвртото 
издание  беше објавено на 27 мај 2020 година. Достапно на веб-страницата на МОТ за Ковид-19 и светот на 
работата  

11 Член 1 од Конвенцијата за политика на вработување, 1964 година (бр. 122).
12 Став 8 и Анексот на Препорака за политика на вработување, 1964 година (бр. 122)  и ставови 1, 6 и 10 од 

Препораката за политика за вработување (Дополнителни одредби), 1984 (Бр. 169).
13 Став 8 од П205.
14 Конвенцијата  за утврдување минимална плата, 1970 г. (Бр. 131)  и Препораката (бр. 135) можат да обезбедат 

насоки во тој однос (видете исто така Закрепнување од кризата: Глобален пакт за работни места, усвоен на 98та 
седница на Меѓународната конференција на трудот, Женева, 19 јуни 2009 година, став 23). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312267%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312267%3ANO
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_745963/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_745963/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312267%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312460%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312507%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312507%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC131
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AR135
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/texts/WCMS_115076/lang--en/index.htm
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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има четири столба и претставува интегрирано мени на интервенции кои би 
биле соодветно прилагодени на посебните потреби на земјата.15

Потпирање 
на социјалниот 

дијалог 
за решенија

ат нс д аи рн дд ио  зр аа  н ту рѓ уе д
М

Стимулирање 
на економијата 

и 
вработувањето

Поддршка на 
претпријатијата, 
работните места 

и приходите

Одговор на МОТ 
на КОВИД-19

Заштита на 
работниците 
на работните 

места 

Што треба да се случи ако вработувањето е привремено или целосно 
прекинато?

 • Работниците чиј работен однос е прекинат заради економското влијание на 
Ковид-19 или прекинот се должи на здравствени и безбедносни причини, треба 
да имаат право на надомест за отпремнина или други слични надоместоци, како 
и бенефиции за осигурување во случај на невработеност или помош за да ја 
надоместат загубата на заработката како последица на прекинот на работниот 
однос, во согласност со Конвенцијата за престанок на работниот однос, 1982 
година (бр. 158).16

 • Како основен принцип, работниот однос на работникот нема да биде прекинат 
во отсуство на оправдана причина за прекин, а што е поврзана со способноста 
или однесувањето на работникот, или се заснова врз оперативните потреби на 
претпријатието.17 Привремено отсуство од работа поради болест или семејни 

15 За повеќе детали, видете  Краток преглед на МОТ на политики поврзани со Ковид-19 
16 Член 12 од К158.
17 Член 4 од К158.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC158
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC158
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739047/lang--en/index.htm
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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обврски не претставуваат оправдани причини за престанок на работниот 
однос.18

 • Во однос на колективните отпуштања, Конвенцијата бр. 158 предвидува дека 
работодавачот што размислува за прекин ќе им обезбеди на засегнатите 
претставници на работниците релевантни информации (вклучувајќи ги 
причините за планираните отпуштања од работа, бројот и категориите 
на работниците што веројатно ќе бидат погодени и периодот во којшто е 
планирано да се извршат отпуштањата) и колку што е можно порано, ќе им даде 
на засегнатите претставници на работниците, во согласност со националното 
право и практика, можност за консултации за мерките што треба да се преземат 
за избегнување или сведување на најмала мера на прекините на работните 
односи и мерките за ублажување на штетните последици од престанокот на 
работниот однос за засегнатите работници, како што е наоѓањето алтернативно 
вработување.19 Конвенцијата , исто така, предвидува известување на 
надлежниот орган, како што е пропишано, кога се размислува за прекин на 
работниот однос.20

 • Во овој поглед,  Препораката за престанок на работниот однос, 1982 година (бр.   
166) нагласува дека сите засегнати страни треба да се обидат да го избегнат или 
да  го сведат на најмала можна мера престанокот на работниот однос поради 
причини од економска, структурна или слична природа, без тоа да го доведе 
во прашање ефикасното функционирање на претпријатието, погонот или 
службата, и да ги ублажат штетните последици на секој престанок на работниот 
однос поради овие причини за засегнатиот работник или работници. Исто 
така, предвидува дека,  кога тоа е соодветно, надлежниот орган треба да им 
помогне на страните во барањето решенија за проблемите што произлегуваат 
од планираните отпуштања од работа.21

 • Понатаму, Конвенцијата за (минимални стандарди) социјално осигурување,1952 
година (бр. 102) предвидува пристап, под одредени услови, до надоместоци во 
случај на невработеност за оние работниците чија заработка е суспендирана 
заради неможност да дојдат до соодветно вработување.22 Покрај тоа,  

18 Општ преглед на неоправдано отпуштање од 1995 г., ставови 136-142 и член 8 од Конвенцијата за работници со 
семејни обврски, 1981 година (бр. 156)  . 

19 Член 13 од К158
20 Член 14 од   Конвенцијата за престанок на работниот однос, 1982 година (бр. 158).
21 Став 19 од П166.
22 Дел IV од    Конвенцијата за (минимални стандарди) социјално осигурување , 1952 година (бр.102)  .

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312504%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312504%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC102
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC102
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1995-82-4B).pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC156
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312247
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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Конвенцијата за унапредување на вработувањето и заштитата од невработеност, 
1988 година (бр. 168)  повикува на исплата на надомест за невработеност на: 
(1) работници чија заработка е намалена заради привремено скратување на 
работното време (т.е. делумна невработеност); и (2) работници кои се соочуваат 
со загуба или намалување на заработката заради привремен престанок на 
работата, без прекин на работниот однос особено од економски, технолошки, 
структурни или слични причини.23

 • Конвенцијата за унапредување на вработувањето и заштитата од невработеност, 
1988 година (бр. 168) дополнително ги повикува државите да промовираат 
целосно и продуктивно вработување, по слободен избор и предвидува дека 
работниците кои ги изгубиле своите работни места треба да имаат пристап до 
мерки за унапредување на вработувањето, вклучително и институционална 
помош при вработување и сродни услуги, како и стручно оспособување и 
насоки, со цел нивна реинтеграција на пазарот на трудот.24

Што со привременото скратување на работните часови?

 • Владите треба да преземат мерки за проширување на бенефициите за 
невработеност на работниците кои се соочуваат со загуба на заработка заради 
делумна невработеност, особено во случаи на привремено намалување на 
нормалното или законското работно време и прекинување или намалување 
на заработката заради привремено прекинување на работата, особено поради 
економски, технички, структурни или слични причини.25

23 Член 10 од Конвенцијата за унапредување на вработувањето и заштита од  невработеност, 1988 година (бр.  
168).

24 Членови 7-9 од К168. Видете и став 2 од  Препораката за унапредување на вработувањето и заштита од 
невработеност, 1988 година (бр. 176). 

25  Член 10 од К168

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312313
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312313
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312313%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312313
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312313
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312514%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312514%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312514%3ANO
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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Што со исплатата на платите?

 • Конвенцијата за заштита на плати, 1949 година (бр. 95)  предвидува дека платите 
треба редовно да се плаќаат. По раскинувањето на договорот за вработување, 
конечното порамнување на сите должни плати ќе биде извршено според 
пропишаното, или ако не е одредено, во разумен временски период.26

Што со заштитата на плати во случај на стечај?

 • Во случај на стечајна или постапка за судска ликвидација на претпријатие 
(вклучително и како резултат од влијанието на Ковид-19) Конвенцијата за 
заштита на плати, 1949 година (бр. 95)  предвидува дека вработените работници 
ќе се третираат како привилегирани доверители за неисплатени плати, 
заштитени со релевантните одредби од националното законодавство.27

26  Член 12 од К95
27  Член 11 oд К95.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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Безбедност и здравје при работа

Што треба да сторат работодавачите за време на пандемија?

 • Работодавачите имаат целосна одговорност да осигураат преземање на сите 
применливи превентивни и заштитни мерки со цел да се минимизираат 
ризиците при работа (Конвенција за безбедност и здравје при работа, 1981 
година (бр. 155)).28 Работодавачите се одговорни за обезбедување, каде што е 
тоа неопходно и колку што е  практично изводливо, соодветна заштитна облека 
и заштитна опрема, без никакви трошоци за работникот.29

 • Работодавачите се одговорни за обезбедување соодветни информации и 
соодветна обука за БЗР30; за консултации со работниците во врска со аспектите 
од БЗР поврзани со нивната работа31; за обезбедување мерки за справување 
со итни случаи32; и за известување на трудовиот инспекторат за случаи на 
професионални заболувања.33

Кои се работничките права и одговорности за време на пандемија?

 • Работниците се одговорни да соработуваат со работодавачот при 
исполнувањето на поставените обврски кои се однесуваат на БЗР, усогласување 
со пропишаните безбедносни мерки, водење разумна грижа за безбедноста 
на другите (вклучително и да избегнуваат изложување на другите на ризици 
по здравјето и безбедноста) и правилно користење на сигурносни уреди и 
заштитна опрема.34

 • Мерките за БЗР не вклучуваат никакви трошоци за работниците.35

28 Член 16 од   Конвенцијата за безбедност и здравје при работа, 1981 година (бр. 155)  предвидува дека: 
„Работодавачите се повикуваат да обезбедат, колку што е тоа разумно изводливо, дека работните места, [...} 
што се под нивна контрола се безбедни и без ризик по здравјето.”

29 Членови. 16 (3) и 21 од К155.
30 Член 19 (в) и (г) од К155.
31 Член 19 (д) од К155.
32 Член 18 од К155.
33 Член 14 од Конвенцијата за трудова инспекција, 1947 година (бр. 81) и член 4 од Протокол од 2002 година на   

Конвенцијата за безбедност и здравје при работа, 1981.
34 Член 19 од К155 и став 16 од  Препораката за безбедност и здравје при работа, 1981 година (бр. 164)  .
35 Член 21 од К155.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312226%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312338%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312338%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312338%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312502%3ANO


  

7 

 

o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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 • Уредувањата на работните места ги задолжуваат работниците да го известат 
својот непосреден претпоставен за секоја ситуација за којашто веруваат дека 
претставува непосредна и сериозна опасност по нивниот живот или здравје. 
Сè додека работодавачот не преземе акција за елиминирање на опасностите, 
доколку е неопходно, тој не може да бара работниците да се вратат на работните 
места каде што се и понатаму изложени на непосредна и сериозна опасност по 
животот или здравјето.36

 • Работниците треба да бидат информирани на прикладен и соодветен начин за 
опасностите по здравјето кои се дел од нивната работа.37

Дали на работниците им е дозволено да се отстранат од работа?

 • Работниците имаат право да се отстранат од ситуација на работното место за 
која разумно и оправдано веруваат дека претставува непосредна и сериозна 
опасност по нивниот живот или здравје. Кога член на персоналот го остварува 
ова право, тој или таа се заштитени од какви било несакани последици.38

Што со правото за отстранување од работното место во одредени 
сектори?

 • Грижата за јавното здравје ги принуди земјите-членки да се префрлат на работа 
од далечина, да ја намалат економската активност и честопати привремено да 
ја прекинат во многу сектори или услуги. Одредени сектори ширум светот каде 
што е дозволено да продолжи економската активност (со работа во близина) 
редовно ги вклучуваат градежништвото и рударството.

 • Развиени се МСТ за безбедност и здравје при работа кои се специфични за 
одредени сектори, со цел да се одговори на грижите во особено опасните 

36 Член 19(ѓ) од К155.
37 Став 22 од   Препораката за службите на медицина на трудот, 1985 година (бр. 171).
38 Член 13 од К155 наведува дека Работникот којшто се отстранил од ситуација на работното место, за која 

оправдано верува дека постои непосредна и сериозна опасност по неговиот живот или здравје, се заштитува 
од несаканите последици, во согласност со националните услови и практика.. Комитет на експерти на МОТ за 
примената на конвенциите и препораките (CEACR) забележа дека во голем број земји, природата на предметната 
работа исто така може да има влијание врз остварувањето на правото за прекин на работата. На пример, во 
голем број земји, правото на отстранување не може да се оствари доколку опасноста е нормална состојба на 
вработување (на пример, за пожарникарите); во вакви случаи, работниците можат да одбијат таква работна 
задача само ако претходно познатиот ризик од сериозна повреда е материјално зголемен во дадена ситуација, 
односно ризикот од повреда станал значително поверојатен. Видете на пример, став 149 од Општиот преглед на 
безбедноста и здравјето при работа, од 2009 година.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312509%3ANO
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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гранки на економска активност, вклучително и градежништвото (Конвенција 
за безбедност и здравје при работа во градежништвото, 1988 година (бр. 167)) и 
рударството (Конвенција за  безбедност и здравје при работа во рудници, 1995 
година (бр. 176)). Овие Конвенции содржат важни заштитни мерки за пристојна 
работа во предметните сектори.

 • Рударство: Во рударските операции, работниците имаат право да се 
отстранат од која било локација во рудникот штом се развијат околности кои 
разумно и оправдано, наговестуваат сериозна опасност по нивното здравје 
или безбедност.39  Ова право се однесува и на бројни други задачи. Од една 
страна, работниците имаат должност да водат разумна грижа за сопствената 
безбедност и здравје, како за безбедноста и здравјето на другите лица кои можат 
да бидат загрозени од нивните постапки  или пропусти при работата.40  Од друга 
страна, работодавачите имаат должност да преземат соодветни мерки за да 
ги отстранат или минимизираат ризиците што произлегуваат од изложеност 
на физички, хемиски или биолошки опасности,41 и да се осигуруваат дека, 
кога постои сериозна опасност за безбедноста и здравјето на работниците, се 
прекинува работењето и работниците се евакуираат на безбедна локација.42

 • Градежништво: Во градежништвото, работниците подеднакво имаат право да 
се отстранат од опасност кога имаат добра причина да веруваат дека постои 
непосредна и сериозна опасност по нивната безбедност или здравје, но и 
должност веднаш да ги известат своите претпоставени.43 Онаму каде што има 
непосредна опасност за безбедноста на работниците, работодавачот исто така 
е должен да преземе итни мерки за прекинување на работата и соодветно 
евакуирање на работниците.44 Дополнително, во случаи кога работникот може 
да биде изложен на некоја биолошка опасност до степен што може да биде 
штетен по здравјето, мора да се преземат соодветни мерки за спречување на 
таквата изложеност.45

39 Член 13 (1) (д) од К176.
40 Член 14 (б) од К176.
41 Член 9 (б) од К176.
42  Член 7 (з) од К176.
43  Член 12 (1) од К167.
44  Член 12 (2) од К167.
45  Член 28 (1) од К167.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312312:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312312:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312321:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312321%3ANO
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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Дали заразата со Ковид-19 може да се смета за повреда при работа 
(т.е. професионално заболување или несреќа на работното место)?

 • Доколку работникот се заразил со Ковид-19 како резултат на неговата работа, 
тогаш може да се смета за повреда при работа или повреда на работното 
место.46 Вакви повреди, во рамките на Конвенцијата  за надоместоци во 
случај на повреда на работното место, 1964 година (бр.121)  и  Конвенцијата 
за социјално осигурување (Минимални стандарди), 1952 година (Бр.102), 
вклучуваат индустриски несреќи и професионални заболувања.47 Работниците 
кои се заразени со Ковид-19 како резултат на нивната работа треба да имаат 
право на здравствена заштита и, во зависност од степенот на неспособност 
за работа, надомест во готовина или компензација, како што е утврдено во 
Конвенцијата бр. 121. Зависните членови на семејството (на пр. сопружници 
и деца) на оние кои починале од Ковид-19, а се заразиле при извршување 
активности поврзани со работата, треба да имаат право на парична помош или 
надомест, како и на финансиска поддршка во однос  на издатоците за погреб.48 
За повеќе детали околу националните практики и дополнителни информации, 
видете во Збирката на МОТ за државни практики за справување со инфекција 
од Ковид-19 како повреда поврзана со работата.

46 Видете во Додаток I од Конвенција за надоместоци во случај на повреда на работното место, 1964 година (бр. 
121), став 29. Прегледот на неодамнешните национални практики открива дека, во некои од најпогодените земји, 
властите ја сметале инфекцијата со Ковид-19 за незгода поврзана со работата со цел да се обезбеди полесен и 
побрз пристап до соодветните надоместоци. Со истата цел, голем број други земји експлицитно спознаа дека 
може да се класифицира како професионално заболување, а посебно во однос на здравствените работници 
и другите работници кои се особено изложени. Во други земји пак, властите изјавија дека зараза со Ковид-19 
добиена на работното место ќе се третира како повреда поврзана со работата, без притоа да прецизираат во 
која категорија ќе спаѓа. Како што забележаа националните власти во многу од засегнатите земји во моментот 
на објавување на овие мерки, националните практики се очекува да се развиваат понатаму во чекор со идниот 
развој на ситуацијата. За повеќе детали и дополнителни информации, видете во Збирка на МОТ за државни 
практики за справување со инфекција од Ковид-19 како повреда поврзана со работата . 

47 Членови 7 и 8 од К121 и член 32 од Конвенцијата за (минимални стандарди) социјално осигурување, 1952 година 
(бр. 102).  Според ставот 29 од Додаток I на К121, инфективни или паразитски заболувања со кои работникот би 
се заразил при занимање каде постои посебен ризик од зараза може да се смета за професионално заболување 
при работа која вклучува изложеност на ризик, вклучително работа во здравствена установа или лабораторија 
и слична работа што носи особен ризик од заразување. Видете го, исто така, и ставот 1.3.9 од Прилогот на 
Препораката за списокот со професионални заболувања, 2002 година (бр. 194).

48 Видете особено членови 6, 7, 8, 9, 10, 18 од К121,  Препорака за надоместоци во случај на повреда на работното 
место, 1964 година (бр. 121) и дел VI од К102, како и ставовите 2.1.12 и 2.4.1 од Анексот на Препорака за списокот 
со професионални заболувања, 2002 година (Бр. 194)  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312247%20
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312247%20
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312247
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_741360/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_741360/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_741360/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312266:NO
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_741360/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_741360/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312247
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312266%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312532%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 
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social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 
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in the Convention No. 121. The dependent family members (e.g. spouses and 
children) of those who die from COVID-19 contracted in the course of work-
related activities should be entitled to cash benefits or compensation, as well 
as to a funeral grant or benefit.48 For more details on national practices and 
additional information, see the ILO’s collection of state practice to address 
infection by COVID-19 as a work-related injury. 

 Persons affected by COVID-19 should have access, for as long as required,  to 
adequate health care and services of a preventive and curative nature, 
including general practitioner care, specialist care (at hospitals and outside); 
the necessary pharmaceutical supplies; hospitalisation where necessary; and 
medical rehabilitation.49 

 General occupational safety and health Conventions occasionally call for 
preventive action in respect of biological hazards at work50, but at present, the 
body of ILS does not include comprehensive provisions specifically focused on 
protecting workers or the working environment against biological hazards. 

                                                

48 See notably Arts.  6, 7, 8, 9, 10, 18 of C.121, the Employment Injury Benefits Recommendation, 1964 (No. 
121) and Part VI of C.102, as well as Paras. 2.1.12 and 2.4.1 of the Annex to the List of Occupational 
Diseases Recommendation, 2002 (No. 194). 
49 See notably the Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202) (Paras. 4, 5 and 8), Part II of 
the Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) and Part II of C.102.  
50 For example, C.155 provides that the competent authorities shall ensure (taking into account national 
conditions and possibilities) the progressive introduction or extensions of systems to examine biological 
agents in respect of the risk to the health of workers (Art. 11(f)). See also Arts. 5(a) and 12(b) of C.155.  
Certain sectoral instruments also contain protections against biological hazards and/or infectious 
diseases: Para. 76 of the Hygiene (Commerce and Offices) Recommendation, 1964 (No. 120), Paras. 24 and 
26 of the Nursing Personnel Recommendation, 1977 (No. 157), Art. 28 of C.167, Art. 9 of C.176, Art. 14 of the 
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184), Para. 8 of the Safety and Health in Agriculture 
Recommendation, 2001 (No. 192) and Guideline B4.3.1 of the Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 
2006). 

Што со пристапот до здравствени услуги?

 • Лицата погодени од Ковид-19 треба да имаат, според потребите, пристап до 
соодветна здравствена нега и услуги од превентивна и лековита природа, 
вклучително и услуги од страна на општите лекари, специјалистичка нега (во 
болници и надвор од нив); потребните фармацевтски материјали; каде што е 
потребно хоспитализација; и медицинска рехабилитација.49

Дали има нормативно упатство за заштита на работниците од 
биолошки опасности при работа?

 • Општите конвенциите за безбедност и здравје при работа повремено повикуваат 
на превентивно делување во однос на биолошки опасности при работа50, но 
во моментов, корпусот на МСТ не вклучува сеопфатни одредби кои конкретно 
се насочени кон заштита на работниците или работната околина од биолошки 
опасности.

 • Биолошки опасности се организми или органски производи на овие организми 
штетни по здравјето на луѓето. Вообичаени видови на биолошки опасности 
вклучуваат бактерии, вируси, токсини и животни. Тие можат да предизвикаат 
различни здравствени состојби, почнувајќи од иритација и алергии па сè до 
инфекции, рак и други заболувања. Работниците во некои сектори се повеќе 
изложени на биолошки агенси отколку во други, на пример, здравствени услуги, 
земјоделство, канализација и управување со отпад (вклучително, на пример, 
расклопување на бродови).

 • Одредени биолошки агенси треба да се препознаат како причина за 
професионално заболување во случај на изложеност што произлегува од 
работни активности. Кога се воспоставува директна научна врска (или во 

49 Види особeно Препорака за најнизок праг на социјална заштита, 2012 (Бр. 202) (ставови 4, 5 и 8), Дел II од 
Конвенција за медицинска нега и надоместоци при болест, 1969 (Бр. 130) и Дел II of К102. 

50 На пример, К155 предвидува дека надлежните органи обезбедуваат (земајќи ги предвид националните услови 
и можности) прогресивно воведување или проширување на системите за испитување на биолошките агенси во 
однос на ризикот по здравјето на работниците (чл. 11 ( ѓ)). Види исто така член 5 (а) и 12 (б) од К155

 Одредени секторски инструменти содржат и мерки за заштита од биолошки опасности и/или заразни болести: 
став 76 од  Препораката зa хигиена (трговија и деловни простории), 1964 година (бр. 120), ставови 24 и 26 од   
Препорака за сестрински персонал, 1977 (бр. 157),  член 28 од К167, член 9 од К176, член 14 од  Конвенција за 
безбедност и здравје во земјоделството, 2001 година (бр. 184), став 8 од Препорака за безбедност и здравје во 
земјоделството, 2001 година (бр. 192)  и Упатство Б4.3.1 од  Конвенцијата за поморски труд, 2006 (КПТ, 2006).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3065524%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312275%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312458%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312495%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312495%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312329%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312329%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312530%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312530%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312530%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A91%3A0%3A%3ANO%3A91%3AP91_INSTRUMENT_ID%3A312331%3ANO
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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согласност со други национални методи) помеѓу изложеноста на биолошките 
агенси, а кои произлегуваат од работните активности и болест, и болест која 
се јавува кај работниците, се препорачува таквата болест да се препознае како 
професионална болест со цел превенција, документирање, известување и 
компензација.51

 • Превенцијата од болести предизвикани од повеќето биолошки опасности52 
во моментов претставува регулаторен јаз. МОТ разгледува предлози за 
воспоставување нов инструмент што би се однесувал на сите биолошки 
опасности. Канцеларијата исто така го унапредува развојот на техничките 
упатства за биолошки опасности. Стандардот и упатствата ќе ја поддржат 
основната цел на политиката за безбедност и здравје при работа, односно 
спречување несреќи поврзани со работата и повреди на здравјето преку 
минимизирање, колку што е разумно изводливо, на причините за опасностите 
својствени на работната средина.53

51 Препорака за списокот со професионални заболувања, 2002 (бр. 194).  Види исто така K121 и нејзиниот Додаток 
I изменет во 1980 година

52 Освен Антракс, што е предмет на Препораката за Антракс, 1919 година (Бр.3).  Овој стандард е прегледан од 
страна на Трипартитна работна група за механизам за преглед на стандарди и се смета за премногу лимитиран 
во обем како во однос на заштита специфично од Антракс, така и во однос на биолошките опасности воопшто. 
Се предлага П3 да се ревидира преку инструмент кој се однесува на сите биолошки опасности.

53 Член 4 (2) од К155.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312532
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R003
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
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labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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Спречување на и заштита од дискриминација, насилство и 
вознемирување и заштита на приватноста

Што со прашањето на приватност?

 • Во однос на здравствениот надзор, Препораката за службите за медицина на 
трудот, 1985 година (бр. 171)  укажува на тоа дека треба да се донесат одредби за 
да се заштити приватноста на работниците и да се осигура дека здравствениот 
надзор не се употребува за дискриминаторски цели или на каков било друг 
начин што им штети на нивните интереси.54

Што со дискриминацијата, предрасудите и ксенофобијата?

 • Со избувнувањето на Ковид-19, забележани се инциденти на расизам 
и ксенофобија на работното место, особено кон лицата од определено 
етничко потекло и лицата од држави каде што вирусот е пораспространет. 
Сепак, треба да се потсетиме дека расната припадност е една од основите за 
дискриминација наведени во  Конвенцијата за дискриминација (вработување 
и занимање), 1958 година (бр. 111), која што забранува дискриминација во сите 
аспекти на вработувањето и работата. Ова вклучува директна и индиректна 
дискриминација и вознемирување засновано врз дискриминација, а особено 
вознемирување врз расна основа.55 Расно вознемирување се случува кога 
некое лице е изложено на физичко, вербално или невербално поведение или 
друго однесување засновано на расна припадност што го поткопува нивното 
достоинство или што создава небезбедна, непријателска или понижувачка 
работна околина за дискриминираното лице. 56

 • Во многу земји дискриминацијата врз основа на здравствената состојба е 
забранета со закон. Заштитата од дискриминација при вработување и занимање 

54 Став 11 (2) од П171. П171 содржи дополнителни одредби за заштита на личните податоци кои се однесуваат 
на процената на здравствената состојба на работникот спроведена од службите за медицина на трудот (став 
14): „Личните податоци за процените на здравствената состојба може да им се соопштуваат на други лица 
единствено со согласност од засегнатиот работник.“ Кодексот на практика на МОТ за заштита на личните 
податоци на работниците, 1997 година  содржи дополнителни корисни упатства.

55 Конвенција за дискриминација (вработување и занимање), 1958 година (бр. 111)   
56 Општи забелешки на Комитетот на експерти на МОТ за примена на конвенциите и препораките (CEARC) за 

Конвенција бр. 111 (2019).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312509:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312509:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107797/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107797/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3996050,,,2018
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3996050,,,2018
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 

21

  

21 

 

 In many countries, discrimination based on health status is prohibited by law. 
Protection against discrimination in employment and occupation based on 
“health status” (including when affected by a viral infection), can be 
considered covered by the Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 (No. 111) if it is included in the national legal framework of 
ratifying Members as an additional prohibited ground of discrimination.57 As 
a general principle, and where health status is covered, legal and practical 
measures should be taken to prevent, and protect workers against, 
discrimination on the basis of their health status. 

 It is worth mentioning that the Convention does recognize that, after 
consultation with the social partners, special measures to meet the particular 
requirements of persons who are generally recognized to require special 
protection or assistance can be adopted, and not be deemed as 
discrimination.58 In addition, Convention No. 111 also states that any 
distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on its 
inherent requirements shall not be deemed to be discrimination.59 However, 
it is crucial to recall that this exception must be interpreted restrictively, so as 
to avoid undue limitation of the protection (a careful examination of each 
individual case is required). Finally, it is worth drawing attention to the gender 
impact of the measures taken to counter the pandemic, as the virus spreads 
globally. The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) calls for applying a gender perspective in all 
crisis response design, implementation, monitoring and evaluation 
activities.60  In the current context, it is anticipated that women will bear the 
brunt of the social and economic disruption, as, in practice, they still do more 
caregiving. So when the virus results in closure of schools, restricts travel, and 

                                                

57 Under Art. 1(1)(b) of C.111. The ILO CEACR has considered that when information received from 
governments and workers’ and employers’ organizations indicates that the legislation or policies 
concerning discrimination based on additional grounds have been adopted after consultation with the 
social partners, the Government has availed itself of the possibility envisaged under Article 1(1)(b). 
58 Art. 5(2) of C.111. 
59 Art. 1(2) of C.111. 
60 Para. 8 of R.205. 

врз основа на „здравствена состојба“ (вклучително и кога е во прашање 
вирусна инфекција), може да се смета дека е опфатена со Конвенцијата за 
дискриминација (вработување и занимање)  од 1958 година (бр. 111) доколку е 
вклучена во националната правна рамка на членките кои ја имаат ратификувано, 
како дополнителен забранет основ на дискриминација.57 Како општо начело, и 
онаму каде што е опфатен здравствениот статус, треба да се преземат правни и 
практични мерки за спречување и заштита на работниците од дискриминација 
врз основа на нивниот здравствен статус.

 • Вреди да се спомене дека Конвенцијата утврдува дека по консултација со 
социјалните партнери, може да се донесат посебни мерки за исполнување 
на конкретни барања на лица за кои е општо прифатено дека имаат потреба 
од посебна заштита или поддршка, а кои не се сметаат за дискриминација.58 
Освен тоа, Конвенцијата бр. 111 исто така вели дека какво било разликување, 
исклучување или претпочитање во однос на одредена работа засновано врз 
нејзините својствени барања, нема да се смета за дискриминација.59 Сепак, 
значајно е да се потсетиме дека овој исклучок мора да се толкува рестриктивно, за 
да се избегне непотребно ограничување на заштитата (потребно е внимателно 
да се испита секој случај поединечно). Конечно, треба да се истакне родовото 
влијание на преземените мерки за борба против пандемијата, бидејќи вирусот 
се шири на глобално ниво. Препораката за вработување и пристојна работа за 
мир и отпорност , 2017 г. (бр. 205) повикува на примена на родова перспектива 
во сите активности на креирање, спроведување, следење и евалуација на 
одговори на кризи.60 Во тековниот контекст, се предвидува дека жените ќе 
го носат товарот на социјалното и економското нарушување, бидејќи, во 
пракса, тие сè уште се побројни во обезбедувањето грижа. Значи, кога вирусот 
резултира во затворање на училиштата, го ограничува патувањето и ги става во 
ризик постарите роднини, жените можеби ќе треба да го носат товарот од уште 
повеќе обврски во домот. Предизвиците што произлегуваат од оваа пандемија 
предизвикуваат дополнителен притисок на постојните нееднаквости. Доколку 
веќе нема подеднакво споделување на семејните обврски или домашните 

57 Согласно член. 1(1)(б) од K111. Комитетот на МОТ за примена на конвенциите и препораките смета дека кога 
информациите добиени од владите, организациите на работниците и на работодавачите укажуваат дека 
законодавството или политиките за борба против дискриминација заснована на дополнителни основи се 
донесени по консултација со социјалните партнери, владата ја искористила можноста предвидена во член 1(1)
(б).

58 Член  5 (2) од К111.
59 Член  5 (2) од К111.
60 Став 8 од П205.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3330503%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3330503%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3330503%3ANO
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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puts elderly relatives at risk, women may have to bear the burden of even 
more responsibilities at home. The challenges arising out of this pandemic 
puts an additional strain on existing inequalities. If there is not an equal 
sharing of family responsibilities or housework already, it will be women who 
will be responsible for remote schooling, for ensuring that food and other 
supplies are available at home, and for coping in general with the effects of 
this crisis.  Crisis response should include, as appropriate, a coordinated and 
inclusive needs assessment with a clear gender perspective.61   

 The Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)62 and its 
accompanying Recommendation (No. 206), adopted on the ILO Centenary, 
contain guidance on the approach and measures to take to ensure 
appropriate prevention and elimination of violence and harassment against 
all workers, employers and other persons in the workplace – but also 
beyond.63 

 During the COVID-19 crisis, workers may face additional stress, including 
those engaged in businesses considered essential who continue to report to 
work. ILO international labour standards require taking into account violence 
and harassment and associated psychosocial risks in the management of 
occupational safety and health.64 In the current context, violence and 
harassment and the associated psychosocial factors at the workplace should 
be taken into consideration when assessing the current conditions of work 
and the safety of workers.  Tailored measures should be adopted, in particular 
for sectors and occupations where this risk is generally more prevalent, such 

                                                

61 Para 9 of R.205.  See also, for example, Arts. 1 and 2 of the Equal Remuneration Convention, 1951 
(No. 100); Arts. 1 and 2 of C.111; and Arts. 1-6 of C.156. 
62 Not yet in force.  Further information on C.190 and COVID-19 can be found in the ILO brief, Violence and 
Harassment Convention, 2019 (No. 190): 12 ways it can support the COVID-19 response and recovery. 
63 Art. 3 of C.190  
64 Art. 9 of C.190.  

работи, жените ќе бидат одговорни за школување од далечина, обезбедување 
на храна и други набавки во домот, и генерално за справување со ефектите од 
оваа криза. Одговорот на кризата треба да вклучува, соодветно, координирана 
и инклузивна процена на потребите со јасна родова перспектива.61

Што со насилството и вознемирувањето на работа?

 • Конвенцијата за насилство и вознемирување, 2019 година (број 190)62 и нејзината 
придружна Препорака (бр. 206), донесена на стогодишнината на МОТ, содржат 
насоки за пристапот и мерките што треба да се преземат за да се обезбеди 
соодветна превенција и елиминација на насилството и вознемирувањето 
врз сите работници, работодавачи и други лица на работното место - но и 
пошироко.63

 • За време на кризата предизвикана од КОВИД-19, работниците може да се соочат 
со дополнителен стрес, вклучувајќи ги и оние што се занимаваат со деловни 
активности што се сметаат за суштински, и кои продолжуваат да одат на 
работа. Меѓународните стандарди за трудот на МОТ бараат да се земат предвид 
насилството и вознемирувањето и придружните психосоцијални ризици во 
управувањето со безбедноста и здравјето при работа.64 Во тековниот контекст, 
насилството и вознемирувањето и придружните психосоцијални фактори на 
работното место треба да бидат земени предвид при процена на тековните 
услови на работа и безбедноста на работниците. Треба да се усвојат прилагодени 
мерки, особено за секторите и занимањата, каде што генерално, овој ризик 
е застапен, како на пример здравствениот сектор.65 Во однос на работниците 
во првите борбени редови, Препораката за насилство и вознемирување, 2019 
година (бр. 206) , конкретно, повикува на усвојување на соодветни мерки за 
сектори или занимања и работни уредувања во кои изложеноста на насилство и 
вознемирување е поверојатна, вклучувајќи ги и здравствените, угостителските, 
социјалните услуги и службите за итни случаи.66

61 Став 9 од П205. Види на пр. членови 1 и 2 од Конвенцијата за еднакви примања, 1951 (бр. 100); чл. 1 и 2 од 
Конвенција бр.111; и чл. 1-6 од К156.

62 Сè уште не е на сила. Дополнителни информации за К190 и КОВИД-19 може да се најдат во информативниот 
документ на МОТ Конвенцијата за насилство и  вознемирување, 2019 година (бр. 190): 12 начини на кои може да 
се поддржи одговорот на и закрепнувањето од КОВИД-19

63 Член 3 од К190
64 Член 9 од К190.
65 Член 8 од К190.
66 Став 9 од П206.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A4000085%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A4000085%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A4000085%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A4000085%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744676.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744676.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744676.pdf
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employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
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envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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 • Економските и социјалните стресови предизвикани од пандемијата, како и 
мерките за ограничување на движењето, ги зголемија тензиите и го засилија 
ризикот од семејно насилство. Пријавено е зголемување на појави на семејно 
насилство низ целиот свет.67 Во овој поглед, стандардите за насилство и 
вознемирување конкретно бараат соодветни мерки за ублажување на 
влијанието на семејното насилство во светот на работата.68 Со оглед на тоа што 
домот стана работно место за голем број работници, справувањето со семејно 
насилство и неговото влијание врз светот на работата и препознавањето на 
погубните ефекти од истото, особено врз жените, стана сè повеќе и повеќе 
неопходно и итно. Особено треба да се обрне внимание конституентите да 
осигурат дека превенцијата и справувањето со насилство и вознемирување е 
клучен дел од нивните национални планови за одговор на КОВИД-19.69

67 Краток осврт од UNWOMEN, Ковид-19 и спречување на насилството врз жени и девојки, април 2020 г..
68 Член 10 од К190 и став 18 од П206.
69 Во овој поглед, се става акцент на Дел IV (Заштита и превенција) од К190.

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
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envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  
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encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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 Workers who have contracted COVID-19 should be entitled to paid sick leave 
or sickness benefits as long as they are incapacitated to work, to compensate 
for the suspension of earnings they suffer as a consequence.70  

 Workers who are absent from work for the purpose of quarantine or for 
undergoing preventive or curative medical care and whose salary is 
suspended should be granted a (sickness) cash benefit (the Medical Care and 
Sickness Benefits Recommendation, 1969 (No. 134)).71 

 

 It should be possible for a worker with family responsibilities in relation to a 
dependent child – or another member of the worker's immediate family who 
needs that worker's care or support – to obtain leave of absence in the case 
of the family member’s illness, as recommended in the Workers with Family 
Responsibilities Recommendation, 1981 (No. 165).72 

 Whenever practicable and appropriate, the special needs of workers, 
including those arising from family responsibilities, should be taken into 
account in shift-work arrangements and assignments to night work.73  
Workers who have to care for sick family members should also be provided 
with help.74  

                                                

70 See, notably, Part III of C. 130 and Part III of C.102. 
71 Para. 8 of the Medical Care and Sickness Benefits Recommendation, 1969 (No. 134). 
72 Para. 23(1) and (2) of the Workers with Family Responsibilities Recommendation, 1981 (No. 165). 
73 Para. 19 of R.165. 
74 Para. 10 of the R.134. 

Право на отсуство и посебни работни уредувања

Дали работниците имаат право на платено боледување?

 • Работниците кои се заразиле со КОВИД-19 треба да имаат право на платено 
отсуство или боледување, сè додека трае нивната неможност да работат, за 
да се надомести привременото запирање на заработката како последица од 
заболувањето.70

Што се случува со отсуство од работа поради карантин?

 • На работниците кои се отсутни од работа поради карантин или се подложени на 
превентивна или куративна медицинска нега и чијашто плата е суспендирана, 
треба да им се даде паричен надомест (за боледување) (Препорака за медицинска 
нега и надомест во случај на болест, 1969 (Бр. 134)71

Што ако член на моето семејство е болен?

 • Работникот со семејна обврска за дете - или за друг член од потесното семејство 
на работникот кому му е потребна грижа или поддршка од работникот - треба 
да има можност за отсуство во случај на болест на член на семејството, согласно  
Препораката за работници со семејни обврски од 1981г. (бр. 165)72

 • Секогаш кога е практично и соодветно, треба да се земат предвид посебните 
потреби на работниците, вклучително и оние кои произлегуваат од семејни 
обврски, при уредување на работа во смени и ноќна работа.73 Исто така, треба 
да им се обезбеди помош на работниците кои треба да се грижат за болни 
членови на семејството.74

70 Види Дел III од К130 и Дел III од К102.
71 Став 8 од Препораката за медицинска нега и надоместоци во случај на болест, 1969 (бр. 134).
72 Ставови 23 (1) и (2) од Препораката за работници со семејни обврски, 1981 година (бр. 165)
73 Став 19 од П165.
74 Став 10 од П134.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312472%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312472%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312472%3ANO
http://(Препорака за медицинска  нега и надомест во случај на болест, 1969 (Бр. 134)
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312472%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312472%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312503%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312503%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312472%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312503%3ANO
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employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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Дали од работникот може да се бара да користи одмор?

 • Работодавачите не смеат еднострано да бараат од работниците да го користат 
својот годишен одмор во случај на одлука дека е потребно отсуство како мерка 
на претпазливост за да се избегне потенцијална изложеност: Конвенцијата за 
платени одмори (ревидирана), 1970 (бр. 132) утврдува дека временската рамка 
за одморите ја одредуваат работодавачите по консултација со работникот. 
При утврдување на временската рамка за одмор, треба да се земат предвид 
барањата за работа и можностите за одмор и релаксација.75

Дали меѓународните стандарди за труд ја земаат предвид работата 
од далечина/дома?

 • Привременото работење од дома/далечина се користи како средство за да се 
избегне ширењето на вирусот во многу компании и јавни институции и голем 
број земји донесоа законодавство за ова прашање. МСТ не го обработуваат 
попрецизно прашањето со работењето од далечина. Сепак, Комитетот на 
експерти го разгледува работењето од далечина во рамките на Општиот 
преглед на алатки за работно време76 како и во неодамнешниот Општ преглед 
за вработување и пристојна работа во опкружување кое се менува.77

75 Член 10 од Конвенцијата за платени одмори (ревидирана), 1970г. (бр. 132). Во однос на ова, во Општиот преглед 
од 1984 г., CEACR истакнува дека целта на одморот, која е да им се даде на работниците минимален период за 
одмор и рекреација, најдобро се постигнува доколку се даде во временски период кој најмногу му одговара на 
работникот (став 275).

76 Во овој Општ преглед, CEACR истакнува дека информатичките и комуникациските технологии имаат сè 
поголемо значајно влијание врз организацијата на работата, како и на траењето и уредувањето на работното 
време, придонесувајќи за развој на работата од далечина и изместување на границите помеѓу работното време 
и периодите за одмор. И покрај тоа што утврдува дека овие работни уредувања може да понудат предности и 
за работниците и за работодавачите, Комитетот забележал дека има и бројни недостатоци, како навлегувањето 
на работата во неработното време и периодите за одмор/пауза, непредвидливост на работното време, 
несигурност на приходот и стрес поврзан со согледаната потреба да се биде постојано поврзан за работата. 
Комитетот ја истакна важноста овие прашања да се регулираат со национално законодавство, со тоа што би 
се земале предвид потребите на работниците во врска со нивното физичко и ментално здравје и балансот 
меѓу работата и животот и барањата за флексибилност на претпријатијата. Комитетот исто така повика да се 
преземат заложби за да се обезбеди ефективно планирање и евидентирање на работното време на работниците 
од далечина со цел да се утврди дека се почитуваат временските ограничувања за работното време и периодите 
на одмор. Дополнително, истакнува дека се потребни обуки и иницијативи за подигнување на свесноста и на 
работодавачите и на работниците за овој тип на работа од далечина со цел да се осигура дека сите засегнати 
страни се свесни за ризиците вклучени во вакви типови на работни уредувања. Конечно, Комитетот смета дека 
треба да се преземат заложби и во консултација со социјалните партнери да се најдат иновативни решенија за да 
се обезбеди усогласеност со стандардите за работно време за овој тип на работа (ставови 854 и 922 од Општиот 
преглед на алатки за работно време).

77  Види став 614-623 од Општиот преглед на вработување и пристојна работа во опкружување што се менува, во 
кои се истакнати предностите и негативните страни од уредувањата за работа на далечина.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312277%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312277%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312277%3ANO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312277%3ANO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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Дали меѓународните стандарди за трудот ја опфаќаат ергономијата?

 • За многу работници, преминот на работа на далечина беше ненадеен и ја 
истакна важноста од безбедно и здраво работно опкружување при работа 
од далечина, како и важноста од добро осмислената работна станица при 
работење од далечина. Оваа брза промена повторно го привлече вниманието 
на размислување за ергономските аспекти, затоа што многу нови работници од 
далечини работат од дома без соодветна работна станица.

 • Во моментот, корпусот на МСТ не вклучува сеопфатни одредби кои се насочени 
кон заштита на работниците од ергономски опасности.78

Дали приватните агенции за вработување се регулирани со 
меѓународните стандарди за трудот?

 • За време на и во последиците од пандемијата, милиони работници ги загубиле 
или ќе ги загубат работните места и приходите. Во многу земји, тешко-погодените 
сектори79 драстично ги намалиле вработувањата преку приватни агенции 
за вработување, како резултат на ограничувањата поврзани со КОВИД-19. 
Спротивно на ова, други сектори80 се обидуваат да го одржат своето работење 
и имаат итна потреба од персонал и им се потребни привремени работници за 
да ги задоволат своите потреби од персонал, и честопати ги вработуваат овие 
работници преку приватните агенции за вработување (ПАВ).  Конвенцијата за 
приватни агенции за вработување од 1997 г. (бр. 181) и нејзината  Препорака 
бр. 188 обезбедуваат клучни насоки во ова опкружување кое брзо се менува.

78 Ергономијата е спомената во Конвенцијата за службите на медицина на трудот, од 1985 г. (бр. 161), каде што се 
наведени совети за ергономија и соработка при обезбедување информации, обуки и образование во областа на 
ергономијата како дел од функциите за службите за заштита на здравјето при работа (член 5 од К161). Тековните 
стандарди исто така опфаќаат и мускулоскелетни нарушувања  (став 2.3 од Анексот на Препораката со список 
на професионални заболувања , 2002 (бр. 194)). Стандардите на МОТ исто така опфаќаат и рачно управување  
(Конвенцијата за максимална тежина, 1967 г. (бр. 127) и Препораката за максимална тежина од 1967 г. (бр. 128)), но 
овие стандарди се разгледани од Трипартитна работна група за механизми за преглед на стандарди и се сметаат 
дека се ограничени во опсег и не се целосно усогласени со научниот развој во ергономијата. Овој регулаторен 
јаз во иднина може да се регулира со воспоставување на нов инструмент или инструменти за човечки фактори и 
ергономија (види Агенда на Меѓународната конференција на трудот, 2020 (GB.338/INS/2/1) ставови 41-44)

79 „Тешко-погодените“ сектори вклучуваат производство, туризам, хотели и ресторани, градежни услуги и 
малопродажни услуги со исклучок на малопродажните услуги поврзани со храна.

80 Секторите кои се соочуваат со недостиг на персонал се здравствени услуги, транспорт, логистика и услуги за 
малопродажба на храна. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312326:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312326:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312526:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312526:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312306%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312532%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312532%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312532%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312272%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312272%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312466%3ANO
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736903.pdf
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19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
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policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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 During and in the aftermath of the pandemic, millions of workers have or 
will face the loss of their jobs and livelihoods.  In many countries, hard-hit 
sectors79 have drastically reduced recruitment of workers through PrEAs, 
due to the COVID-19 lockdown. In contrast, other sectors80 struggling to 
maintain their operations and urgently searching for staff are turning to 
temporary workers to meet their staffing needs, often recruiting these 
workers through private employment agencies (PrEAs). The Private 
Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) and its Recommendation 
No. 188 provide key guidance in this rapidly changing landscape. 

 These instruments recognize the role that PrEAs81 may play in a well-
functioning labour market.  Similarly, the Employment Service Convention, 
1948 (No. 88) recalls the essential duty of a free public employment service 
to ensure the best possible organization of the labour market, including by 
ensuring efficient recruitment and placement, assisting in job-matching, 

                                                

considered to be limited in scope and not fully consistent with scientific developments in ergonomics.  This 
regulatory gap could be addressed in the future by setting a new instrument or instruments on human 
factors and ergonomics (see Agenda of the International Labour Conference, 2020 (GB.338/INS/2/1) paras. 
41-44) 
79 These “hard-hit” sectors include manufacturing, tourism, hotels and restaurants, construction and non-
food retail services.  
80 Sectors experiencing staff shortages include healthcare, transportation, logistics and food retail services.  
81 See Preamble to the Convention. Article 1 of Convention No. 181 defines private employment agencies 
to include any individual or enterprise that provides services that match offers of and applications for 
employment, where the agency is not a party to any employment relationship that may arise as a result;  
services consisting of employing workers in order to make them available to a third party (either an 
individual or an enterprise, referred to as the “user enterprise”) which assigns the workers’ tasks and 
supervises their performance; and other jobseeking services, as defined by the national authorities, that 
could include the provision of information, training or other job-related services.  This definition covers so-
called triangular employment relationships, in which the PrEA employs workers with the aim of making 
them available to user enterprises, typically on a temporary or time-bound basis (Art. 1(b)).   

 • Овие инструменти ја препознаваат улогата што ПАВ81 ја имаат за добро-
функционирање на пазарот на трудот. Слично на ова, Конвенцијата за служби 
за вработување, 1948 (бр. 88) упатува на основната должност на јавните 
агенции за вработување да обезбедат најдобра можна организираност на 
пазарот на трудот, како и ефикасно вработување и пласирање на пазарот на 
трудот, поддршка при соодветно поврзување на побарувачката и понудата, 
обезбедување стручно образование и насоки и собирање информации за 
потребите на пазарот на трудот и соработка при спроведување на осигурувањето 
во случај на невработеност и помош за надоместоците на невработени лица.82 
Освен што промовираат соработка помеѓу ПАВ и јавната служба за вработување 
(ЈСВ), Конвенцијата бр. 181 и Препораката бр. 188, исто така, ја потенцираат 
потребата да се заштитат работниците кои ги користат услугите на ПАВ од можни 
злоупотреби, што може да вклучува погрешно рекламирање или пласирање на 
работници на опасни работни места или на работни места каде што може да 
бидат подложени на злоупотреба или дискриминација.83 Конвенцијата повикува 
да се преземат мерки во консултација со претставниците на работодавачите 
и работниците за да се утврдат условите за функционирање на приватните 
агенции за вработување, во согласност со систем за лиценцирање и прописи.

81 Погледнете во Преамбулата на Конвенцијата. Членот 1 од Конвенцијата бр. 181 дефинира дека приватните 
агенции за вработување вклучуваат лице или претпријатие и обезбедуваат услуги за соодветно поврзување 
на понуди и барања за вработување, при што агенцијата не станува страна во работниот однос којшто притоа 
може да произлезе; услуги што се состојат од вработување работници со цел тие работници да се стават на 
располагање на трето лице (или физичко лице или претпријатие, наведено како „претпријатие-корисник“) кое 
ги задава задачите на работниците и го надгледува нивното работење; и други услуги поврзани со барањето 
на вработување, согласно дефинираното од националните власти, кои може да вклучуваат обезбедување 
информации, обука или други услуги поврзани со работа. Оваа дефиниција опфаќа т.н. тристрани работни 
односи, во кои ПАВ вработува работници со цел да ги стави на располагање на претпријатија-корисници, обично 
на привремена или временски-ограничена основа (чл. 1 (б)).

82 Член 13 од К181 и ставовите 16-17 од П188. Види и членови 1 (2), 6-7 и 11 од Конвенцијата за служби за 
вработување, 1948 г. (бр. 88).

83 Ставови 4-8 од П188.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC088
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC088
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC088
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC088
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC088
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC088
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other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
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 • Конвенцијата јасно дава до знаење дека таквите агенции, по правило, не 
треба да им наплаќаат никакви трошоци или такси на работниците, директно 
или индиректно.84 Исто така, ја истакнува важноста од обезбедување еднакви 
можности и третман и го разгледува обезбедувањето на конкретно-насочени 
услуги од ПАВ креирани да им помогнат на најранливите баратели на работа.85 
Конвенцијата дополнително утврдува дека треба да се преземат мерки за 
да се обезбеди соодветна заштита за работниците мигранти пласирани на 
пазарот на трудот од страна на ПАВ. Работничките права на работниците кои 
се ангажирани од страна на ПАВ за претпријатија-корисници треба да бидат 
соодветно заштитени, вклучително и правото на слобода на здружување и 
колективно договарање, минимални плати, работно време и други услови 
за работа, без разлика дали одговорноста ја носи ПАВ или претпријатието-
корисник.

84 Чл. 7 (1) од К181 забранува наплата на надоместок. Подделовите 2 и 3 на член 7 ги утврдуваат околностите во 
кои може да се одобрат исклучоци за одредени категории на работници и одредени видови услуги обезбедени 
од ПАВ: (1) кога тие се во интерес на засегнатите работници и (2) по консултација со репрезентативните 
организации на работодавачи и работници. За дополнителни упатства во врска со наплата на трошоци 
за вработување, видете исто така Општи принципи и оперативни упатства за праведно вработување и 
Дефинирање на трошоци за вработување и сродни трошоци, МОТ (2019).

85  Член 5 од К181.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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Флексибилност во меѓународните стандарди за труд за 
време на вонредни состојби

МСТ се флексибилни и може да се прилагодат на различни ситуации. Обезбедуваат 
флексибилност во случаи на „виша сила“ или вонредни ситуации, на пример во 
однос на работното време и задолжителна работа.

Што со исклучоците за вообичаено работно време во период на 
национални вонредни состојби?

 •  Препораката за намалување на работните часови од 1962 година (бр. 116) 
укажува дека надлежниот орган или тело во секоја земја треба да ги утврди 
околностите и ограничувањата во кои може да се дозволат исклучоци од 
вообичаените часови на работа во случај на виша сила; во случај на преголем 
притисок на работа; или за да се надомести за изгубено време преку колективни 
запирања на работата заради катастрофи и во случај на национална вонредна 
состојба.86

Дали има исклучоци поврзани со задолжителна работа за време на 
епидемија?

 • Според стандардите на МОТ (особено Конвенцијата за принудна работа, 1930 
година (бр. 29)) дефиницијата за задолжителна работа не вклучува работа или 
услуга во случаи на вонредна состојба, вклучително и во случај на епидемија 
што би го загрозила постоењето или благосостојбата на целото или на дел од 
населението.87

 • Меѓутоа, за време на овие исклучителни случаи, задолжителната работа не може 
да се утврдува поединечно и без надзор на надлежните органи. Времетраењето 
и обемот на задолжителната услуга, како и целта за која се користи, треба да се 
ограничи на она што е строго потребно во ситуацијата.88

86 Став 14(б)(iii) до (vi) од Препораката за намалување на работните часови, 1962 г. (бр. 116).
87 Чл. 2 (2) (г) од Конвенцијата за присилна работа, 1930 година (бр. 29)
88 Општ преглед на основните конвенции во врска со правата при работа, во однос на  Декларацијата на МОТ за 

социјална правда заради праведна глобализација, МОТ, 2012, став 280.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AR116
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312174%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312174%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312454%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312174%3ANO
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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 • Ограничувањата на граѓанските слободи може пошироко да влијаат врз правото 
на поединците да изразуваат политички ставови или ставови спротивни 
на воспоставениот поредок. Во овој поглед, може да биде соодветно да се 
потсетиме дека Конвенцијата за укинување на принудна работна, 1957 година 
(бр. 105)89 ги штити лицата што „имаат или изразуваат политички ставови 
или погледи идеолошки спротивставени на воспоставениот политички, 
социјален или економски систем“ од санкции што вклучуваат задолжителна 
работа, вклучително и задолжителна затворска работа. При проверување 
на тоа како се спроведуваат вонредните мерки во практика, МОТ смета дека 
ваквите ограничувања треба да се спроведат само во околности на екстремна 
сериозност што ја креира вонредноста во строга смисла на зборот. Покрај тоа, 
преземените мерки треба да бидат ограничени во времето и обемот на она што 
строго се бара за да се исполни специфичната вонредна состојба.90

89  Член 1 (а) од К105.
90  Види став 302-304 од 2012 Општ преглед, цитат.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC105
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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Специфични категории на работници и сектори

Што со заштитата на здравствените работници и работниците за 
нега?

 • Здравствените работници се изложени на ризик од професионална изложеност 
на преносливи болести, како што е КОВИД-19. Конвенцијата за сестрински 
персонал, 1977 (бр. 149) ги повикува Владите, доколку е потребно, да настојуваат 
да ги подобрат постојните закони и регулативи за здравје и безбедност при 
работа со нивно прилагодување на посебната природа на работата на нега и на 
околината во која се спроведува.91

 • Препораката за сестрински персонал, 1977 година (бр. 157) се однесува на 
заштитата на професионалното здравје во секторот за нега и повикува да се 
преземат сите можни чекори за да се осигури дека сестринскиот персонал не е 
изложен на посебни ризици. Кога ваквите ризици се неизбежни, Препораката 
повикува на преземање мерки за минимизирање на ризиците, вклучително 
и обезбедување и користење на заштитна облека, скратено работно 
време, почести паузи, привремено отстранување од ризикот и финансиска 
компензација во случај на изложеност.92 Освен тоа, МСТ за спречување на 
насилство и вознемирување повикува  на донесување мерки за занимања и 
работни уредувања во кои изложеноста на насилство и вознемирување може 
да биде поголема, вклучувајќи ги здравствените и итните служби.93

91 Член 7 од Конвенцијата за сестрински персонал, 1977 година (бр. 149)
92 Став 49 од Препорака за сестрински персонал, 1977 година (бр. 157). Насоките на МОТ за пристојна работа во 

јавните служби за итни случаи, 2018, се осврнуваат на потребата да се заштитат вработените во итни служби 
од изложеност на заразни заболувања, вклучително и здравствените работници во служби за итни случаи, 
наведувајќи дека „важно е да се следи и да се процени напредокот на шемите за управување со одговор, 
националните политики за безбедност и здравје на работниците (во јавни служби за итни случаи), мерките за 
спречување на пренесувањето на заразни болести (особено кај здравствените работници во службите за итни 
случаи), истражните протоколи за насилство и вознемирување при работа и обезбедување на [лична заштитна 
опрема]. ”

93 Став 9 од П206.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312294%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312294%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312294%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312294%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312495%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312495%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312294%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312495%3ANO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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Кои се правата на домашните работници?

 • Домашните работници и давателите на нега може да бидат особено ранливи на 
изложеност на КОВИД-19 и честопати немаат соодветен пристап до здравствени 
услуги или социјална заштита.

 • Конвенцијата за домашни работници, 2011 година (бр. 189) наведува дека секој 
домашен работник има право на безбедно и здраво работно опкружување и 
треба да се преземат ефективни мерки, со соодветно внимание на специфичните 
карактеристики на домашната работа, за да им се обезбеди БЗР на домашните 
работници.94

 • Членките кои размислуваат за медицински тестирања на домашните работници, 
согласно  Препораката за домашни работници, 2011г.  (бр. 201):

(а) треба да земат превид да им се обезбедат информации за јавното здравје 
на членовите на домаќинствата и на домашните работници за примарните 
здравствени проблеми и болести кои водат кон потреба од медицинско 
тестирање во секој национален контекст;

(б) да им се обезбедат информации на членовите на домаќинствата и 
домашните работници за доброволно медицинско тестирање, медицински 
третман и добри здравствени и хигиенски практики, во согласност со 
иницијативите за јавното здравје на заедницата генерално; и

(в) да распределат информации за најдобри практики за медицинско 
тестирање поврзано со работата, соодветно прилагодени за да ја изразат 
посебната природа на домашната работа.95

 • Покрај тоа, членките треба да обезбедат дека уредувањата за медицинско 
тестирање поврзано со работата го почитуваат принципот на доверливост 
на личните податоци и се во согласност со стандардите на МОТ и другите 
релевантни меѓународни стандарди за заштита на податоците. Треба да се 
спречи каква било дискриминација поврзана со ваквите уредувања.96

94  член 13 од Конвенцијата за домашни работници, 2011 г. (бр. 189).
95  Став 4 од Препорака за домашни работници, 2011 година (бр. 201)
96  Став 3 од П201. Види исто Кодексот на практика на МОТ за заштита на личните податоци на работниците, 1997.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A2551502%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A2551502%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A2551460%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A2551502%3ANO
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107797/lang--en/index.htm
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 

33

Поморски труд

МОТ објави Информативна белешка за прашања поврзани со поморскиот труд и 
КОВИД-19 во која се опфатени неколку аспекти од спроведување на Конвенцијата за 
поморски труд, 2006г., изменета и дополнета (КПТ, 2006) во контекст на пандемијата.

Кои се правата на здравје и безбедност на морнарите за време на пандемијата?

Поморскиот сектор е сериозно засегнат од мерките донесени за спречување и 
ограничување на ширењето на КОВИД-19. Во овој контекст, заштитата на морнарите 
мора да остане приоритет. КПТ, 2006 година, наведува дека секој морепловец има 
право на безбедно и сигурно работно место кое е во согласност со безбедносните 
стандарди и здравствената заштита, медицинската нега, мерките на благосостојба 
и други форми на социјална заштита.97

Што е со правото на одмор на копно?

Дури и во контекст на пандемијата КОВИД-19, на морнарите им се дава одмор на 
копно во корист на нивното здравје и благосостојба и во согласност со оперативните 
барања на нивните работни места.98

Обврски на земјите под чие знаме пловат бродовите:

Државите мора да обезбедат дека сите морнари на бродовите што пловат под 
нивно знаме се опфатени со соодветни мерки за заштита на нивното здравје - 
вклучително и обезбедување на средство за дезинфекција на раце со алкохол и 
заштита на лицето - и дека имаат пристап до брза и соодветна медицинска нега 
додека работат на бродот.99

97 Член IV од Конвенцијата за поморски труд, 2006г. (КПТ, 2006), изменета и дополнета, ставови 1 и 4.
98  Пропис 2.4, став 2 од КПТ, 2006 година.
99  Пропис 4.1, став 1 од КПТ, 2006 година.

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A91%3A0%3A%3ANO%3A%3AP91_INSTRUMENT_ID%3A312331
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A91%3A0%3A%3ANO%3A%3AP91_INSTRUMENT_ID%3A312331
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A91%3A0%3A%3ANO%3A%3AP91_INSTRUMENT_ID%3A312331
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
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Обврски на земјите на пристаништата

Државите мора да им обезбедат на морнарите на бродовите кои се наоѓаат 
на нивна територија на кои им е потребна итна медицинска помош пристап до 
медицинските установи на брегот.100

Добри практики:

МОТ учествуваше во циркуларното писмо на Меѓународната поморска организација 
(МПО) до меѓународната заедница чија цел беше решавање на состојбата на 
морнарите во контекст на избувнувањето на КОВИД-19. Беа потенцирани соодветни 
одредби од КПТ од 2006 г. МОТ исто така учествуваше во заедничката изјава со 
МПО и Светската здравствена организација (СЗО) за да се реши проблемот со 
медицинските потврди на морнарите.101 СЗО ги објави Оперативни размислувања 
за управување со случаи на/избувнување на КОВИД-19 на бродовите .

Меѓународната комора за поморски транспорт објави Упатство за оператори 
на бродови за заштита на здравјето на морнарите во услови на Коронавирус 
(КОВИД-19). Меѓународната федерација на транспортни работници, исто така, 
објави совети за бродови и морнари за КОВИД-19.

Секторскиот информативен документ за КОВИД-19 и поморскиот сообраќај и 
риболов објавен од МОТ дава сеопфатна слика за мерките преземени од владите, 
социјалните партнери и меѓународните организации за соочување со тековната 
криза.

Како да се обезбеди заштита на работниците мигранти102

Медицински услуги и тестирање

 • Согласно Конвенцијата за миграција заради вработување (ревидирана), 1949 
година (Бр. 97), владите одржуваат соодветни медицински услуги за работниците 
мигранти. Овие услуги се за спроведување на медицински тестови, на пример за 
КОВИД-19 и за обезбедување дека работниците мигранти и нивните семејствата 

100 Пропис 4.1, став 3 од КПТ, 2006 година.
101 Пропис 1.2 од КПТ, 2006.
102 Препораки за креаторите на политики и за конституентите може да се најдат во информативниот документ за 

политики на МОТ Заштита на работниците мигранти за време на пандемијата предизвикана од КОВИД-19.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.10%20-%20Joint%20Statement%20Imo-Who-Ilo%20On%20Medical%20Certificates.pdf
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.itfseafarers.org/en/news/covid-19-advice-ships
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
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уживаат соодветна медицинска помош и добри хигиенски услови за време на 
поаѓањето, за време на патувањето и по пристигнувањето.103

Информации за здравствени состојби и ризици и заштита на здравјето на 
работниците мигранти

 • Препораката за работници мигранти од 1975 г. (бр. 151) утврдува дека треба 
да се преземат сите соодветни мерки за спречување на какви било посебни 
здравствени ризици на кои може да се изложени работниците мигранти.104

 • Владите одржуваат соодветни и бесплатни услуги за обезбедување на точни 
информации на работниците мигранти.105 Овие служби треба да ги советуваат 
работниците мигранти и нивните семејства (на јазик кој може да го разберат) за 
здравствените услови на местото на дестинација.106

 • На работното место, работодавачите треба да преземат мерки за работниците 
мигранти целосно да ги разберат упатствата, предупредувањата и знаците 
поврзани со безбедноста и здравјето при работа, вклучително и во врска со 
КОВИД-19.107

Социјално осигурување и пристап до паричен надоместок и надоместоци за 
здравствена заштита

 • Работниците мигранти кои се легално на територијата на една држава и нивните 
семејства треба да ги имаат истите права како и нејзините државјани во однос 
на опфатот на социјалното осигурување и пристапот до надоместоци (парични 
или во натура, вклучително и медицинска нега).108

103 Член 5 од Конвенцијата за миграција заради вработување (ревидирана), 1949 година (бр. 97)
104 Став 20 од Препораката за работници мигранти, 1975 (бр. 151).
105 Член 2 од К97.
106 Став 5 (2) од Препорака за миграција заради вработување (ревидирана), 1949 година (бр. 86)
107 Став 22 од П151.
108 Член 6 (1) (б) од К97 и чл. 10 од К143. Сепак, според член 6 (1) (б) (ii) од К97 националното законодавство може да 

пропише посебни уредувања во однос на надоместоци или делови од надоместоци што се исплаќаат од јавни 
средства. Член 68 од К102, исто така, го утврдува принципот на еднаквост во третманот меѓу државјаните и 
недржавјаните во однос на социјалното осигурување, додека П202 не прави разлика помеѓу двете категории и 
повикува на обезбедување на основен приход и гаранции за основна здравствена заштита за сите жители и за 
сите деца (ставови 4 и 5). Види исто така Општ преглед на промовирањето на праведна миграција од 2016 г., став 
390.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312489%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312489%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312489%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312489%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312424
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
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 • Исто така, работниците мигранти кои биле незаконски вработени или не 
живеат легално во земјата, како и нивните семејства, треба да уживаат еднаков 
третман во однос на правата што произлегуваат од минато вработување за кое 
тие биле поврзани со социјално осигурување.109

Право на престој во случај на неработоспособност и губење на работа

 • Работниците мигранти примени на постојана основа и членовите на нивните 
семејства нема да бидат вратени затоа што работникот мигрант не е во можност 
да го врши своето занимање поради болест добиена по влегувањето во работен 
однос (вклучително и КОВИД-19), освен ако тоа го посакува засегнатото лице 
или е предвидено со меѓународен договор.110

 • Освен тоа, работниците мигранти кои престојувале легално на територијата 
заради вработување, нема да се сметаат дека се во незаконска состојба само 
заради тоа што го изгубиле своето вработување (на пример, како резултат на 
економското влијание на КОВИД -19).111 Губењето работа само по себе не значи 
повлекување на дозволата за престој или дозволата за работа.112 На работниците 
мигранти кои го изгубиле својот работен однос треба да им се овозможи доволно 
време да најдат алтернативно вработување и овластувањето за престој треба 
соодветно да се продолжи.113

 • Тие имаат еднаков третман со државјаните во однос на гаранциите за безбедност 
при вработување, обезбедување алтернативно вработување, социјална помош 
и преквалификација.114

 • Генерално, кога работник мигрант бил примен регуларно, владата треба, колку 
што е можно, да се воздржи од отстранување на такво лице или членовите на 
неговото или нејзиното семејство од нејзината територија поради недостаток 
на средства или состојбата на пазарот на трудот.115

109 Член 9 од К143. Види исто така Општ преглед на промовирање на праведна миграција од 2016 г., став 313.
110 Член 8 од К97. CEACR истакнува дека безбедноста на престојот на постојаните мигранти и членовите на нивните 

семејства во случај на лошо здравје или повреда е една од најважните одредби на Конвенцијата бр. 97. Види 
исто така Општ преглед на промовирањето на праведна миграција од 2016 г., став 455.

111 Член 8 (1) од Конвенцијата за работниците мигранти (дополнителни одредби), 1975 година (бр. 143)
112 Ibid.
113 Став 31 од П151.
114 Член 8 (2) од К143.
115 Освен ако не се склучи договор за оваа цел со земјата на емиграција. Став 18 (2) од П86 ги наведува 

специфичните одредби што треба да бидат вклучени во вакви договори меѓу земјата на емиграција и земјата на 
дестинација. Види исто така став 30 од П151.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
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Трошоци за враќање

 • Во случај на протерување на работниците мигранти и нивните семејства, 
Конвенцијата за работници мигранти (Дополнителни одредби), 1975 година 
(бр. 143) наведува дека мигрантите нема да ги покријат трошоците.116 Ова исто 
така важи и за работниците мигранти опфатени со уредувањата спонзорирани 
од владата кои не успеваат да го обезбедат вработувањето за кое биле 
ангажирани заради причина за која не се одговорни (на пример затоа што се 
имаат заразено до КОВИД-19).117

Каква е улогата на стандардите на МОТ во заштитата на домородни 
и племенски народи за време на пандемијата?

 • Голем број фактори ги прават домородните и племенските народи особено 
ранливи на КОВИД-19 и неговите социјално-економски реперкусии. Повеќе од 
86% од проценетите 476,6 милиони луѓе од домородни и племенски народи на 
глобално ниво работат во неформалната економија - што е честопати поврзано 
со лоши услови за работа и недостаток на социјална заштита - и шансите се 
скоро трипати поголеми за овие луѓе да бидат во екстремна сиромаштија. Со 
ова доаѓа ограничен пристап до соодветни здравствени услуги и санитарни 
услови.118

 • Конвенцијата за домородни и племенски народи, 1989 (бр. 169) утврдува 
конкретни мерки за заштита на поединечните и колективните права на 
домородните и племенските народи. Потребно е воспоставување на институции 
и механизми и усвојување на координирано и систематско дејствување 
што ќе обезбеди учество на засегнатите страни за прашања што влијаат на 
остварувањето на таквите права.119 Во рамките на тековните исклучителни 
околности, обезбедувањето на овие права и нивно остварување од страна на 
домородните и племенските народи е клучно за да се спречи нивно понатамошно 
исклучување и дискриминација во формулирање и спроведување на одговорите 
за КОВИД-19. Вклучувањето и дијалогот со претставниците на институциите на 

116 Член 9(3) од Конвенција бр. 143
117 Член 9 од Анекс II од К97.
118 Спроведување на Конвенцијата на МОТ бр. 169 за домородни и племенски народи: Кон инклузивна, одржлива и 

праведна иднина, МОТ, 2019
119 Членови 2, 7 и 33 од К169.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312314
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735607.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735607.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735607.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735607.pdf
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o develop, restore or enhance comprehensive social security schemes and 
other social protection mechanisms, taking into account national 
legislation and international agreements; and 

o seek to ensure effective access to essential health care and other basic 
social services, in particular for population groups and individuals who 
have been made particularly vulnerable by the crisis.3 

 

 

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be 
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on, 
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience 
and the commitment of employers and workers to painful but necessary 
policy measures. This is particularly key during times of heightened social 
tension.  The Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance 
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of 
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4  International 
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the 
impacts of the pandemic.  In this context, it is important to engage in 
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as 
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective 
solutions.  

 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and 
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in 
planning, implementing and monitoring measures for recovery and 

                                                

3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 

38

домородните народи е клучно за да се решат нивните специфични потреби во 
овој контекст. При примената на Конвенцијата, владите треба да обезбедат:

 – Пристап до здравствени услуги и мерки за социјална заштита;120

 – Консултации и учество на домородните народи во врска со мерките што 
можат директно да влијаат врз нив, вклучително и мерки кои можат да 
имаат специфично или несразмерно влијание врз нив;121

 – Заштита од дискриминација;122

 – Мерки за ублажување на тешкотиите што ги имаат овие народи во 
соочувањето со нови услови на живот и работа за време и по ширењето 
на вирусот;123

 – Заштита на домородните и племенските народи од услови на работа кои 
се опасни по нивното здравје;124

 – Пристапот до информации за пандемијата, нејзините последици и 
мерките за одговор на кризата преку употреба на соодветни и ефективни 
средства за комуникација на јазик разбирлив за домородните народи;125

 – Конкретна заштита на домородните и племенските народи во доброволна 
изолација и номадските народи;126

 – Заштита на лицата, институциите, имотот, како и на социјалните, 
културните, верските и духовните вредности и практики на домородните 
и племенските народи.127

120  Членови 24 и 25 од К169.
121  Член 6 од К169.
122  Член 3 од К169
123  Член 5 од К169.
124  Член 20 (3) (б) од К169.
125  Член 30 од К169.
126  Членови 14 и 18 од К169.
127  Член 4 и член 5 од К169.
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3 Para. 21 of R.205.  
4 Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205. 
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Преводот и дизајнот на овој документ се обезбедени со поддршка од 
Зајакнување на социјалниот дијалог, проект што го финансира Европската 
Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот. Содржината 
на документот е единствена одговорност на Меѓународната организација на 
трудот и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата 
на Европската Унија.
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