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Став 8 (г) од П205.
planning,
implementing and monitoring measures for recovery and

Став 25 од П205
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
3
Para. 21 of R.205.
на синдикалните права.
4
Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205.
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.
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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.
3
Para. 21 of R.205.
14
Конвенцијата за утврдување минимална плата, 1970 г. (Бр. 131) и Препораката (бр. 135) можат да обезбедат
4
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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).

7

9

Стимулирање
на економијата
и
вработувањето

Поддршка на
претпријатијата,
работните места
и приходите

уд
тр

Ме
ѓу
н

а

четири restore
столба иorпретставува
интегрирано мени
интервенции
коиand
би
oима
develop,
enhance comprehensive
socialнаsecurity
schemes
15
other
socialприлагодени
protection на
mechanisms,
takingнаinto
account national
биле
соодветно
посебните потреби
земјата.
legislation and international agreements; and
o seek to ensure effective access to essential health care and other basic
тандар
ниforс population
social services, in particular
диgroups and individuals who
д
о
have been made particularly
vulnerable by theзcrisis.3
ар

:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
Одговор на МОТ
SDQGHPLF"
на КОВИД-19


Потпирање
A climate of trust, built through
social dialogue
Заштита наand tripartism, will be
на социјалниот

работниците

essential in the effective implementation
of measures to address the COVIDдијалог
на работните
за решенија

места
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,еin
particular, theили
importance
Што
треба да се случи
ако
вработувањето
привремено
целосно
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
прекинато?
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4 International
•• Работниците чиј работен однос е прекинат заради економското влијание на
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the
Ковид-19 или прекинот се должи на здравствени и безбедносни причини, треба
impacts
the pandemic.
context, или
it is important
to engage
in
да
имаат of
право
на надоместIn
заthis
отпремнина
други слични
надоместоци,
како
andзаmechanisms
ensure
tripartite consultations
as да ја
иprocesses
бенефиции
осигурувањеtoво
случајefficient
на невработеност
или помош за
надоместат
загубата
на заработката
како последица
наconsensus
прекинот на
envisaged under
numerous
ILS to identify
and reach
on работниот
effective
однос,
во согласност со Конвенцијата за престанок на работниот однос, 1982
solutions.
година (бр. 158).16
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in
•• Како основен принцип, работниот однос на работникот нема да биде прекинат
planning,
and monitoring
for со
recovery
and
во
отсуство implementing
на оправдана причина
за прекин, аmeasures
што е поврзана
способноста
или однесувањето на работникот, или се заснова врз оперативните потреби на
претпријатието.17 Привремено отсуство од работа поради болест или семејни
15
За21
повеќе
детали, видете Краток преглед на МОТ на политики поврзани со Ковид-19
3
Para.
of R.205.
16
Член 12 од К158.
4
Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205.
17
Член 4 од К158.

7

10

не restore
претставуваат
оправдани
причини social
за престанок
работниот
oобврски
develop,
or enhance
comprehensive
security на
schemes
and
18
other social protection mechanisms, taking into account national
однос.
legislation and international agreements; and
effectiveотпуштања,
access to essential
health
and other basic
•• oВо seek
односtoнаensure
колективните
Конвенцијата
бр.care
158 предвидува
дека
social services,
particular for
groups
and individuals
who
работодавачот
штоinразмислува
за population
прекин ќе им
обезбеди
на засегнатите
3
have been made
particularly vulnerable
by the
crisis.
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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
на засегнатите претставници на работниците, во согласност со националното
SDQGHPLF"
право и практика, можност за консултации за мерките што треба да се преземат
избегнување
или
сведување
најмала
мераand
на tripartism,
прекинитеwill
на be
работните
 за
A climate
of trust,
built
through на
social
dialogue
односи и мерките за ублажување на штетните последици од престанокот на
essential in the effective implementation of measures to address the COVIDработниот однос за засегнатите работници, како што е наоѓањето алтернативно
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
вработување.19 Конвенцијата , исто така, предвидува известување на
mechanismsорган,
of social
dialogue
a strong
basis
for buildingза
resilience
надлежниот
како
што е create
пропишано,
кога
се размислува
прекин на
and the commitment
of employers and workers to painful but necessary
работниот
однос.20
policy measures. This is particularly key during times of heightened social
•• Во
овој поглед,
Препораката
за престанок
на работниот
однос,
1982 година (бр.
tension.
The Employment
and
Decent Work
for Peace and
Resilience
166)
нагласува дека 2017
сите засегнати
треба in
да particular,
се обидат да
гоimportance
избегнат или
Recommendation,
(No. 205) страни
emphasizes,
the
да го сведат на најмала можна мера престанокот на работниот однос поради
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
причини од економска, структурна или слична природа, без тоа да го доведе
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4 International
во прашање ефикасното функционирање на претпријатието, погонот или
labour standards
offer comprehensive
guidance
relevant
to addressing
the
службата,
и да ги ублажат
штетните последици
на секој
престанок
на работниот
impacts
of the овие
pandemic.
In this
context, it is работник
importantили
to engage
in
однос
поради
причини
за засегнатиот
работници.
Исто
така,
предвидува
дека, когаto
тоа
е соодветно,
орган требаasда им
processes
and mechanisms
ensure
efficientнадлежниот
tripartite consultations
помогне
наunder
страните
во барањето
за проблемите
што произлегуваат
envisaged
numerous
ILS toрешенија
identify and
reach consensus
on effective
21
од планираните отпуштања од работа.
solutions.
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
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работниците measures
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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 R.205.
од К158
3
Para.
21 of
20
Член 14 од Конвенцијата за престанок на работниот однос, 1982 година (бр. 158).
4
Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205.
21
Став 19 од П166.
22
Дел IV од Конвенцијата за (минимални стандарди) социјално осигурување , 1952 година (бр.102) .
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соочуваат
in particular
for population
groups
and individuals
who
со social
загубаservices,
или намалување
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работата, без прекин на работниот однос особено од економски, технолошки,
структурни или слични причини.23

•:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
• Конвенцијата за унапредување на вработувањето и заштитата од невработеност,
1988 година (бр. 168) дополнително ги повикува државите да промовираат
SDQGHPLF"
целосно и продуктивно вработување, по слободен избор и предвидува дека
кои гиbuilt
изгубиле
своите
работни
места
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through
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essential in the effective implementation of measures to address the COVIDпомош при вработување и сродни услуги, како и стручно оспособување и
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
насоки, со цел нивна реинтеграција на пазарот на трудот.24
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
Што
со привременото скратување на работните часови?

tension. The Employment and Decent Work for Peace and Resilience
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Recommendation,
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of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
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особено поради
25 to engage in
impacts of the
pandemic.
In thisили
context,
it isпричини.
important
економски,
технички,
структурни
слични
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

23

Член 10 од Конвенцијата за унапредување на вработувањето и заштита од невработеност, 1988 година (бр.
168).
3
Para.
21 of R.205.
24
Членови
7-9 од К168. Видете и став 2 од Препораката за унапредување на вработувањето и заштита од
4
Paras.
7(k), 24 and1988
25 ofгодина
R.205.(бр. 176).
невработеност,
25
Член 10 од К168
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не
е
одредено,
во
разумен
временски
период.
have been made particularly vulnerable by the crisis.

Што
со заштитата на плати во случај на стечај?
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
•SDQGHPLF"
• Во случај на стечајна или постапка за судска ликвидација на претпријатие


(вклучително и како резултат од влијанието на Ковид-19) Конвенцијата за
A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
заштита на плати, 1949 година (бр. 95) предвидува дека вработените работници
essential
in the effective
implementationдоверители
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to address
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се третираат
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27
19 outbreak
its impacts.одредби
Strengthened
respect for,законодавство.
and reliance on,
заштитени
соand
релевантните
од националното
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

Para. 21 of R.205.
4
Paras.
7(k),
26
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12 24
од and
К95 25 of R.205.
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Член 11 oд К95.
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година (бр. 155)).28 Работодавачите се одговорни за обезбедување, каде што е
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
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SDQGHPLF"
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and the commitment
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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
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processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as
заштитна опрема.34
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective
solutions.за БЗР не вклучуваат никакви трошоци за работниците.35
•• Мерките
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
28

encouraging
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ofпри
employers’
and workers’
organizations
in
Член 16 од Конвенцијата
безбедност и здравје
работа, 1981 година
(бр. 155) предвидува
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што се под нивна
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и без ризик
по здравјето.” measures for recovery and
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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
3
Para.
21 of R.205.за безбедност и здравје при работа, 1981.
Конвенцијата
4
Paras.
7(k),
24 К155
and 25
of R.205.
34
Член
19 од
и став
16 од Препораката за безбедност и здравје при работа, 1981 година (бр. 164) .
35
Член 21 од К155.
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•:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
• Работниците треба да бидат информирани на прикладен и соодветен начин за
опасностите по здравјето кои се дел од нивната работа.37

SDQGHPLF"

 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
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ова право, тој или таа се заштитени од какви било несакани последици.38
policy measures. This is particularly key during times of heightened social
tension. The Employment and Decent Work for Peace and Resilience
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Particularly,
the Recommendation
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key role
consultation
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36
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38

encouraging
Член 19(ѓ) од К155. active participation of employers’ and workers’ organizations in
Став 22 од Препораката за службите на медицина на трудот, 1985 година (бр. 171).
planning,
implementing and monitoring measures for recovery and
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
3
Para.
21 of R.205.(на пример, за пожарникарите); во вакви случаи, работниците можат да одбијат таква работна
вработување
4
Paras.
7(k),само
24 and
of R.205.
задача
ако 25
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.
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:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
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SDQGHPLF"
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 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
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.
3
Para.Член
21 of
43
12R.205.
(1) од К167.
4
Paras.
7(k),
and
25 of R.205.
44
Член
12 24
(2) од
К167.
45
Член 28 (1) од К167.
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работното

legislation and international agreements; and
•• oДоколку
работникот
се заразил
со Ковид-19
како health
резултат
на неговата
seek to
ensure effective
access
to essential
care
and otherработа,
basic
тогаш
може
да
се
смета
за
повреда
при
работа
или
повреда
на
работното
social services, in particular for population groups and individuals who
46
место.
Ваквиmade
повреди,
во рамките
на Конвенцијата
have been
particularly
vulnerable
by the crisis.3 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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
кои се заразени со Ковид-19 како резултат на нивната работа треба да имаат
SDQGHPLF"
право на здравствена заштита и, во зависност од степенот на неспособност
за работа, надомест во готовина или компензација, како што е утврдено во
 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
Конвенцијата бр. 121. Зависните членови на семејството (на пр. сопружници
in оние
the effective
implementation
of measures
to address
the COVIDиessential
деца) на
кои починале
од Ковид-19,
а се заразиле
при извршување
19 outbreakповрзани
and its impacts.
Strengthened
respect
for,на
and
reliance
on, или
активности
со работата,
треба да имаат
право
парична
помош
надомест,
како
на финансиска
поддршка
во однос
издатоците
за погреб.48
mechanisms
ofиsocial
dialogue create
a strong
basisна
for
building resilience
За
повеќе
детали околуofнационалните
практики
информации,
and
the commitment
employers and
workersиtoдополнителни
painful but necessary
видете во Збирката на МОТ за државни практики за справување со инфекција
policy measures. This is particularly key during times of heightened social
од Ковид-19 како повреда поврзана со работата.
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
46

impacts
of theI pandemic.
this context,
it на
isповреда
important
to engage
in година (бр.
Видете во Додаток
од Конвенција заIn
надоместоци
во случај
на работното
место, 1964

121), став 29. Прегледот на неодамнешните национални практики открива дека, во некои од најпогодените земји,

processes
and инфекцијата
mechanisms
to ensure
efficient
tripartite
властите ја сметале
со Ковид-19
за незгода
поврзана со
работата соconsultations
цел да се обезбеди as
полесен и

побрз пристап до соодветните надоместоци. Со истата цел, голем број други земји експлицитно спознаа дека
envisaged
under numerous ILS to identify and reach consensus on effective
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
solutions.



добиена на работното место ќе се третира како повреда поврзана со работата, без притоа да прецизираат во

која категорија ќеthe
спаѓа.
Како што забележаа националните
власти
во key
многуrole
од засегнатите
земји во моментот
Particularly,
Recommendation
underlines
the
of consultation
and

на објавување на овие мерки, националните практики се очекува да се развиваат понатаму во чекор со идниот

encouraging
active
participation
of employers’
andвидете
workers’
organizations
in
развој на ситуацијата.
За повеќе
детали и дополнителни
информации,
во Збирка
на МОТ за државни
практики за справување со инфекција од Ковид-19 како повреда поврзана со работата .

47

planning,
and monitoring
measures
for
recovery
and
Членови 7 и 8 одimplementing
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).
3
Para.
21 ofособено
R.205. членови 6, 7, 8, 9, 10, 18 од К121, Препорака за надоместоци во случај на повреда на работното
48
Видете
4
Paras.
7(k),1964
24 and
25 (бр.
of R.205.
место,
година
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)
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develop,
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enhance comprehensive
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•• Лицата
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негаaccess
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каде што е
have been
madeод
particularly
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by the crisis.
49
потребно хоспитализација; и медицинска рехабилитација.

:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
Дали има нормативно упатство за заштита на работниците од
SDQGHPLF"
биолошки опасности при работа?
 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
•• Општите конвенциите за безбедност и здравје при работа повремено повикуваат
essential
in the effective
implementation
of measures
to address
COVID50
на
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делување
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outbreak
and
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on,
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mechanisms
of social
dialogue
create a strong
basis for околина
buildingод
resilience
опасности.
and the commitment of employers and workers to painful but necessary
policy measures. This is particularly key during times of heightened social
•• Биолошки опасности се организми или органски производи на овие организми
tension. The Employment and Decent Work for Peace and Resilience
штетни по здравјето на луѓето. Вообичаени видови на биолошки опасности
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance
вклучуваат бактерии, вируси, токсини и животни. Тие можат да предизвикаат
of social dialogue
in responding
to crisis situations
and theи vital
role of
различни
здравствени
состојби, почнувајќи
од иритација
алергии
па сè до
4
employers’
and
workers’
organizations
in
crisis
response.
International
инфекции, рак и други заболувања. Работниците во некои сектори се повеќе
изложени
на биолошки
отколку воguidance
други, наrelevant
пример,to
здравствени
labour standards
offer агенси
comprehensive
addressingуслуги,
the
земјоделство,
управување
(вклучително,
impacts of theканализација
pandemic. Inиthis
context, itсоisотпад
important
to engageна
in пример,
расклопување на бродови).
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective
•• Одредени биолошки агенси треба да се препознаат како причина за
solutions.
професионално
заболување во случај на изложеност што произлегува од
 работни
Particularly,
the Recommendation
underlinesдиректна
the key role
of consultation
активности.
Кога се воспоставува
научна
врска (илиand
во
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in
49
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Види особeно Препорака за најнизок праг на социјална заштита, 2012 (Бр. 202) (ставови 4, 5 и 8), Дел II од

planning,
implementing
and monitoring
measures
for recovery and
Конвенција за медицинска
нега и надоместоци
при болест, 1969 (Бр.
130) и Дел II of К102.

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
3
Para.
21 of R.205.
Препорака
за сестрински персонал, 1977 (бр. 157), член 28 од К167, член 9 од К176, член 14 од Конвенција за
4
Paras.
7(k), 24 and
25 ofво
R.205.
безбедност
и здравје
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).
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се јавува
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се препорачува
таквата
oпрофесионална
seek to ensure
effective
access
to essential
health care and
other basicи
болест
со цел
превенција,
документирање,
известување
51
social services,
in particular for population groups and individuals who
компензација.
have been made particularly vulnerable by the crisis.3
•• 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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
опасности. Канцеларијата исто така го унапредува развојот на техничките
SDQGHPLF"
упатства за биолошки опасности. Стандардот и упатствата ќе ја поддржат
на built
политиката
безбедност
и and
здравје
при работа,
 основната
A climate ofцел
trust,
throughзаsocial
dialogue
tripartism,
will beодносно
спречување несреќи поврзани со работата и повреди на здравјето преку
essential in the effective implementation of measures to address the COVIDминимизирање, колку што е разумно изводливо, на причините за опасностите
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
својствени на работната средина.53
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

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
3
Para.
of R.205.
во21
обем
како во однос на заштита специфично од Антракс, така и во однос на биолошките опасности воопшто.
4
Paras.
7(k), 24 and
25се
ofревидира
R.205. преку инструмент кој се однесува на сите биолошки опасности.
Се предлага
П3 да
53
Член 4 (2) од К155.

7

19

o develop, restore
enhance comprehensive
social security
schemes and
Спречување
на иorзаштита
од дискриминација,
насилство
и
other social protection
mechanisms,
taking into account national
вознемирување
и заштита
на приватноста
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
Што со
прашањето
на приватност?
have
been made particularly
vulnerable by the crisis.3

•• 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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
надзор не се употребува за дискриминаторски цели или на каков било друг
SDQGHPLF"
начин што им штети на нивните интереси.54
 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
essential in the effective implementation of measures to address the COVID19со
outbreak
and its impacts. Strengthened
respect
for, and reliance on,
Што
дискриминацијата,
предрасудите
и ксенофобијата?
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience
•• Со избувнувањето на Ковид-19, забележани се инциденти на расизам
and the commitment of employers and workers to painful but necessary
и ксенофобија на работното место, особено кон лицата од определено
policy measures.
is particularly
keyкаде
during
times
of heightened
social
етничко
потекло This
и лицата
од држави
што
вирусот
е пораспространет.
tension.
The да
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andдека
Decent
Workприпадност
for Peace and
Resilience
Сепак,
треба
се потсетиме
расната
е една
од основите за
дискриминација
наведени
во 205)
Конвенцијата
за in
дискриминација
Recommendation,
2017 (No.
emphasizes,
particular, the (вработување
importance
иofзанимање),
1958 година
(бр. 111),
што
забранува
дискриминација
social dialogue
in responding
toкоја
crisis
situations
and
the vital role ofво сите
аспекти
на вработувањето
и работата. in
Ова
вклучува
директна
и индиректна
4
employers’
and workers’ organizations
crisis
response.
International
дискриминација и вознемирување засновано врз дискриминација, а особено
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the
вознемирување врз расна основа.55 Расно вознемирување се случува кога
impacts
of the
pandemic.
In this context,
it is или
important
to engage
in
некое
лице
е изложено
на физичко,
вербално
невербално
поведение
или
processes
and
mechanisms
to
ensure
efficient
tripartite
consultations
as
друго однесување засновано на расна припадност што го поткопува нивното
envisaged under
ILS небезбедна,
to identify and
reach consensus
effective
достоинство
или numerous
што создава
непријателска
или on
понижувачка
работна
околина за дискриминираното лице. 56
solutions.
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
•• Во многу земји дискриминацијата врз основа на здравствената состојба е
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in
забранета со закон. Заштитата од дискриминација при вработување и занимање
planning, implementing and monitoring measures for recovery and
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.
3
Para.
21 of R.205.
55
Конвенција
за дискриминација (вработување и занимање), 1958 година (бр. 111)
4
Paras.
7(k),забелешки
24 and 25наofКомитетот
R.205. на експерти на МОТ за примена на конвенциите и препораките (CEARC) за
56
Општи
Конвенција бр. 111 (2019).
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and
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кои јаcare
имаат
ратификувано,
social
services, in
particular
forнаpopulation
groups57 Како
and individuals
who
како
дополнителен
забранет
основ
дискриминација.
општо начело,
и
3
have
been
made
particularly
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практични мерки за спречување и заштита на работниците од дискриминација
врз основа на нивниот здравствен статус.

:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'

•• Вреди да се спомене дека Конвенцијата утврдува дека по консултација со
SDQGHPLF"
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од посебна заштита или поддршка, а кои не се сметаат за дискриминација.58
essential in the effective implementation of measures to address the COVIDОсвен тоа, Конвенцијата бр. 111 исто така вели дека какво било разликување,
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
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повеќе обврски во домот. Предизвиците што произлегуваат од оваа пандемија
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
предизвикуваат дополнителен притисок на постојните нееднаквости. Доколку
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споделување
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planning, implementing and monitoring measures for recovery and
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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).
3
58
Член
5 (2)
од К111.
Para.
21 of
R.205.
4
59
Член
5 (2)
К111.
Paras.
7(k),
24одand
25 of R.205.
60 Став 8 од П205.
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social services, in particular for population groups and individuals who
have been made particularly vulnerable by the crisis.3

Што со насилството и вознемирувањето на работа?
•:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
• Конвенцијата за насилство и вознемирување, 2019 година (број 190)62 и нејзината
придружна Препорака (бр. 206), донесена на стогодишнината на МОТ, содржат
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essential in the effective implementation of measures to address the COVIDпошироко.63
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предизвикана
од КОВИД-19,
работниците
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64
управувањето со безбедноста и здравјето при работа. Во тековниот контекст,
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
насилството и вознемирувањето и придружните психосоцијални
фактори на
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4 International
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65
еprocesses
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Во однос
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заand
насилство
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on effective
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(бр. 206) , конкретно, повикува на усвојување на соодветни мерки за
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сектори или занимања и работни уредувања во кои изложеноста на насилство и
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
вознемирување е поверојатна, вклучувајќи ги и здравствените, угостителските,
encouragingуслуги
activeиparticipation
of employers’
социјалните
службите за итни
случаи.66 and workers’ organizations in
planning, implementing and monitoring measures for recovery and
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
3
63
Член
3 од
К190
Para.
21 of
R.205.
64
Член
9
од
К190.
4
Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205.
65
Член 8 од К190.
66
Став 9 од П206.
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на
3 68
have
been
made
particularly
vulnerable
by
the
crisis.
влијанието на семејното насилство во светот на работата. 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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
неопходно и итно. Особено треба да се обрне внимание конституентите да
SDQGHPLF"
осигурат дека превенцијата и справувањето со насилство и вознемирување е
69
делofодtrust,
нивните
планови
за одговор
на КОВИД-19.
 клучен
A climate
builtнационални
through social
dialogue
and tripartism,
will be
essential in the effective implementation of measures to address the COVID19 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 ofосврт
R.205.
67
Краток
од UNWOMEN, Ковид-19 и спречување на насилството врз жени и девојки, април 2020 г..
4
Paras.
7(k),
24 К190
and 25
of R.205.
68
Член
10 од
и став
18 од П206.
69
Во овој поглед, се става акцент на Дел IV (Заштита и превенција) од К190.
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o develop,
restore orиenhance
comprehensive
social security schemes and
Право
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КОВИД-19 by
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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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'

SDQGHPLF"
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commitment
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71 painful but necessary
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во случај
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1969workers
(Бр. 134)to
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,
Што
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е болен?in particular, the importance
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
•• Работникот со семејна обврска за дете - или за друг член од4потесното семејство
employers’ and workers’ organizations in crisis response. International
на работникот кому му е потребна грижа или поддршка од работникот - треба
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the
да има можност за отсуство во случај на болест на член на семејството, согласно
72
impacts of the
context,
it is important
to 165)
engage
in
Препораката
заpandemic.
работници In
со this
семејни
обврски
од 1981г. (бр.
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as
•• Секогаш
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и ILS
соодветно,
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се земат
предвид
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under
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reach
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on посебните
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solutions.на работниците, вклучително и оние кои произлегуваат од семејни
обврски, при уредување на работа во смени и ноќна работа.73 Исто така, треба
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
да им се обезбеди помош на работниците кои треба да се грижат за болни
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in
членови на семејството.74
planning, implementing and monitoring measures for recovery and

70
Види
Дел
III од К130 и Дел III од К102.
3
Para.
21 of
R.205.
71
Став 8 од Препораката за медицинска нега и надоместоци во случај на болест, 1969 (бр. 134).
4
Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205.
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.
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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
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impacts
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и периодите за одмор. И покрај тоа што утврдува дека овие работни уредувања може да понудат предности и
envisaged
under numerous ILS to identify and reach consensus on effective
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,
solutions.
несигурност на приходот и стрес поврзан со согледаната потреба да се биде постојано поврзан за работата.
Комитетот ја истакна
овие прашања даunderlines
се регулираат the
со национално
со тоа што
би
 Particularly,
the важноста
Recommendation
key roleзаконодавство,
of consultation
and
се земале предвид потребите на работниците во врска со нивното физичко и ментално здравје и балансот
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participation
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работодавачите и на работниците за овој тип на работа од далечина со цел да се осигура дека сите засегнати
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3
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21 of R.205.
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4
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R.205. преглед на вработување и пристојна работа во опкружување што се менува, во
77
Види
став
кои се истакнати предностите и негативните страни од уредувањата за работа на далечина.
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A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
essential in the effective implementation of measures to address the COVID-
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processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as
envisaged under numerous ILS to identify and reach consensus on effective
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solutions.
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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
3
Para.
21 of R.205. услуги со исклучок на малопродажните услуги поврзани со храна.
малопродажни
4
Paras.
7(k), 24кои
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of R.205.
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соочуваат
со недостиг на персонал се здравствени услуги, транспорт, логистика и услуги за
малопродажба на храна.
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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.
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essential in the effective implementation of measures to address the COVID19 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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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
3
Para.
of R.205. видете исто така Општи принципи и оперативни упатства за праведно вработување и
за21
вработување,
4
Paras.
7(k), 24 and
of R.205.
Дефинирање
на 25
трошоци
за вработување и сродни трошоци, МОТ (2019).
85
Член 5 од К181.
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Став 14(б)(iii) до (vi) од Препораката за намалување на работните часови, 1962 г. (бр. 116).
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Чл. 2 (2) (г) од Конвенцијата за присилна работа, 1930 година (бр. 29)
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правда заради праведна глобализација, МОТ, 2012, став 280.
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Paras. 7(k), 24 and 25 of R.205.
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essential in the effective implementation of measures to address the COVID19 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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through social dialogue and tripartism, will be
essential in the effective implementation of measures to address the COVID•• Препораката за сестрински персонал, 1977 година (бр. 157) се однесува на
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
заштитата на професионалното здравје во секторот за нега и повикува да се
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience
преземат сите можни чекори за да се осигури дека сестринскиот персонал не е
and the commitment
of employers
and workers
but necessary
изложен
на посебни ризици.
Кога ваквите
ризициtoсеpainful
неизбежни,
Препораката
policy measures.
This is particularly
key during times
heightened
social
повикува
на преземање
мерки за минимизирање
наof
ризиците,
вклучително
иtension.
обезбедување
и користење
на заштитна
облека,
The Employment
and Decent
Work for Peace
and скратено
Resilience работно
време,
почести паузи,
отстранување
од ризикот
финансиска
Recommendation,
2017привремено
(No. 205) emphasizes,
in particular,
theиimportance
92
компензација во случај на изложеност. Освен тоа, МСТ за спречување на
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
насилство и вознемирување повикува на донесување мерки
за занимања и
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4 International
работни уредувања во кои изложеноста на насилство и вознемирување може
labour
comprehensive
guidanceи relevant
to addressing
the
93
да
бидеstandards
поголема, offer
вклучувајќи
ги здравствените
итните служби.
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.

91
92

Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in
Член 7 од Конвенцијата за сестрински персонал, 1977 година (бр. 149)

planning,
implementing
and monitoring
measures
and
Став 49 од Препорака
за сестрински персонал,
1977 година (бр. 157).
Насоките на for
МОТ заrecovery
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
3
Para.
21 of R.205.
случаи),
истражните протоколи за насилство и вознемирување при работа и обезбедување на [лична заштитна
4
Paras.
7(k), 24
опрема].
” and 25 of R.205.
93
Став 9 од П206.
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Кои
правата
на домашните
работници? social security schemes and
o се
develop,
restore
or enhance comprehensive

other social protection mechanisms, taking into account national
•• Домашните
работници
и давателите
на нега може
legislation
and international
agreements;
and да бидат особено ранливи на
на КОВИД-19
и честопати
немаат
соодветен
до здравствени
oизложеност
seek to ensure
effective
access to
essential
healthпристап
care and
other basic
услуги
или
социјална
заштита.
social services, in particular for population groups and individuals who

have been made particularly vulnerable by the crisis.3
•• 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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
карактеристики на домашната работа, за да им се обезбеди БЗР на домашните
SDQGHPLF"
работници.94
 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
•• Членките кои размислуваат за медицински тестирања на домашните работници,
essential in
the effective
of measures
to address
the COVIDсогласно
Препораката
за implementation
домашни работници,
2011г. (бр.
201):
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
(а) треба да земат
превид
да имcreate
се обезбедат
за јавното
здравје
mechanisms
of social
dialogue
a strongинформации
basis for building
resilience
на членовите на домаќинствата и на домашните работници за примарните
and
the commitment
of employers
to painful
butод
necessary
здравствени
проблеми
и болестиand
коиworkers
водат кон
потреба
медицинско
тестирање
во
секој
национален
контекст;
policy measures. This is particularly key during times of heightened social
tension.
The
and Decent Work
for Peace and
(б) да им
сеEmployment
обезбедат информации
на членовите
на Resilience
домаќинствата и
домашните работници
за доброволно
медицинско
тестирање,
медицински
Recommendation,
2017 (No.
205) emphasizes,
in particular,
the importance
третман и добри здравствени и хигиенски практики, во согласност со
of
social dialogue
responding
toна
crisis
situationsгенерално;
and the vital
иницијативите
заin
јавното
здравје
заедницата
и role of
4
employers’ and workers’ organizations in crisis response. International
(в) да распределат информации за најдобри практики за медицинско
labour
standards
offerсо
comprehensive
guidance
relevant to addressing
the
тестирање
поврзано
работата, соодветно
прилагодени
за да ја изразат
95
посебната
природа
на домашната
работа.it is important to engage in
impacts
of the
pandemic.
In this context,
processes
mechanisms
efficient
consultations
as
•• Покрај
тоа,and
членките
треба to
даensure
обезбедат
декаtripartite
уредувањата
за медицинско
тестирање
поврзано
со работата
почитуваат
принципот
на on
доверливост
envisaged under
numerous
ILS to го
identify
and reach
consensus
effective
на
личните податоци и се во согласност со стандардите на МОТ и другите
solutions.
релевантни меѓународни стандарди за заштита на податоците. Треба да се
 Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
спречи каква било дискриминација поврзана со ваквите уредувања.96
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in
planning, implementing and monitoring measures for recovery and

3
Para.член
21 of
94
13 R.205.
од Конвенцијата за домашни работници, 2011 г. (бр. 189).
4
Paras.
7(k),
24Препорака
and 25 ofза
R.205.
95
Став
4 од
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.
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Поморски
труд
o develop,
restore or enhance comprehensive social security schemes and

other social protection mechanisms, taking into account national
МОТ објави
Информативна
белешка
за прашањаand
поврзани со поморскиот труд и
legislation
and international
agreements;
КОВИД-19
се опфатени
неколку
од спроведување
наand
Конвенцијата
за
o seekвоtoкоја
ensure
effective
accessаспекти
to essential
health care
other basic
поморски
труд,
2006г., изменета
и дополнета
(КПТ, 2006)
во контекст
на пандемијата.
social
services,
in particular
for population
groups
and individuals
who
have been made particularly vulnerable by the crisis.3

Кои се правата на здравје и безбедност на морнарите за време на пандемијата?
Поморскиот сектор е сериозно засегнат од мерките донесени за спречување и
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
ограничување на ширењето на КОВИД-19. Во овој контекст, заштитата на морнарите
SDQGHPLF"
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
 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
стандарди и здравствената заштита, медицинската нега, мерките на благосостојба
essential in the effective implementation of measures to address the COVIDи други форми на социјална заштита.97
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience
Што е со правото на одмор на копно?
and the commitment of employers and workers to painful but necessary
Дури
и во measures.
контекст наThis
пандемијата
КОВИД-19,
на морнарите
им се дава social
одмор на
policy
is particularly
key during
times of heightened
копно
во корист
нивното здравје
благосостојба
и во
согласност
со оперативните
tension.
Theна
Employment
and иDecent
Work for
Peace
and Resilience
98
барања на нивните работни места.
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’
in бродовите:
crisis response.4 International
Обврски
на земјите
под чиеorganizations
знаме пловат
labour мора
standards
offer comprehensive
guidance
to addressing
Државите
да обезбедат
дека сите морнари
наrelevant
бродовите
што пловатthe
под
impacts
of
the
pandemic.
In
this
context,
it
is
important
to
engage
in
нивно знаме се опфатени со соодветни мерки за заштита на нивното здравје processesиand
mechanisms
ensure efficient
tripartite на
consultations
as
вклучително
обезбедување
наtoсредство
за дезинфекција
раце со алкохол
и
заштита
на лицето
и дека имаат
до and
брзаreach
и соодветна
медицинска
нега
envisaged
under- numerous
ILSпристап
to identify
consensus
on effective
99
додека
работат на бродот.
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.
97
Член
IV од
Конвенцијата за поморски труд, 2006г. (КПТ, 2006), изменета и дополнета, ставови 1 и 4.
4
Paras.
7(k), 24
of КПТ,
R.205.
98
Пропис
2.4,and
став25
2 од
2006 година.
99
Пропис 4.1, став 1 од КПТ, 2006 година.
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Обврски
на земјите
наor
пристаништата
o develop,
restore
enhance comprehensive social security schemes and
other social protection mechanisms, taking into account national
Државите мора да им обезбедат на морнарите на бродовите кои се наоѓаат
legislation and international agreements; and
на нивна територија на кои им е потребна итна медицинска помош пристап до
o seek to ensure effective access to essential health care and other basic
медицинските
установи
брегот.100for population groups and individuals who
social services,
inна
particular
have been made particularly vulnerable by the crisis.3
Добри практики:
МОТ учествуваше во циркуларното писмо на Меѓународната поморска организација
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
(МПО)
до меѓународната заедница чија цел беше решавање на состојбата на
SDQGHPLF"
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
 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
МПО и Светската здравствена организација (СЗО) за да се реши проблемот со
essential inпотврди
the effective
implementation
of објави
measures
to address
the COVID101
медицинските
на морнарите.
СЗО ги
Оперативни
размислувања
19 outbreakсоand
its impacts.
Strengthened
respect на
for,бродовите
and reliance
за управување
случаи
на/избувнување
на КОВИД-19
. on,
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience
Меѓународната комора за поморски транспорт објави Упатство за оператори
and the commitment of employers and workers to painful but necessary
на бродови за заштита на здравјето на морнарите во услови на Коронавирус
policy measures.
This is particularly
times ofработници,
heightenedисто
socialтака,
(КОВИД-19).
Меѓународната
федерацијаkey
наduring
транспортни
tension.
Employment
and Decent
Work for Peace and Resilience
објави
советиThe
за бродови
и морнари
за КОВИД-19.
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance
Секторскиот информативен документ за КОВИД-19 и поморскиот сообраќај и
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
риболов објавен од МОТ дава сеопфатна слика за мерките преземени од владите,
employers’ and workers’ organizations in crisis response.4 International
социјалните партнери и меѓународните организации за соочување со тековната
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the
криза.
impacts of the pandemic. In this context, it is important to engage in
processes and mechanisms to ensure efficient tripartite consultations as

102
Како
да се обезбеди
заштита
наidentify
работниците
мигранти
envisaged
under numerous
ILS to
and reach
consensus on effective

solutions.
 Particularly,
the Recommendation
underlines the key role of consultation and
Медицински
услуги
и тестирање
encouraging active participation of employers’ and workers’ organizations in
•• Согласно Конвенцијата за миграција заради вработување (ревидирана), 1949
planning,
implementing
and monitoring
measuresуслуги
for за
recovery
and
година
(Бр. 97),
владите одржуваат
соодветни медицински
работниците
мигранти. Овие услуги се за спроведување на медицински тестови, на пример за
КОВИД-19 и за обезбедување дека работниците мигранти и нивните семејствата
3
100
Пропис
став 3 од КПТ, 2006 година.
Para.
21 of 4.1,
R.205.
101
Пропис
1.2
од
КПТ,
4
Paras. 7(k), 24 and
25 2006.
of R.205.
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.

7

34

соодветна
и добри хигиенски
услови
за времеand
на
oуживаат
develop,
restoreмедицинска
or enhanceпомош
comprehensive
social security
schemes
103
other social
protection
mechanisms,
taking into account national
поаѓањето,
за време
на патувањето
и по пристигнувањето.
legislation and international agreements; and
o seek to ensure effective access to essential health care and other basic
Информации
за здравствени
состојби
и ризициgroups
и заштита
здравјето
на
social services,
in particular
for population
and на
individuals
who
работниците
мигранти
have been
made particularly vulnerable by the crisis.3
•• 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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'

SDQGHPLF"

•• Владите одржуваат соодветни и бесплатни услуги за обезбедување на точни
105
на работниците
мигранти.
Овие служби
треба даwill
ги советуваат
 информации
A climate of trust,
built through
social dialogue
and tripartism,
be
работниците
мигранти
и нивните
семејстваof(на
јазик кој to
може
да го разберат)
за
essential in the
effective
implementation
measures
address
the COVIDздравствените услови на местото на дестинација.106
19 outbreak and its impacts. Strengthened respect for, and reliance on,
mechanisms of social dialogue create a strong basis for building resilience
•• На работното место, работодавачите треба да преземат мерки за работниците
and the commitment
workersпредупредувањата
to painful but necessary
мигранти
целосно да of
гиemployers
разберат and
упатствата,
и знаците
policy measures.
This is particularly
key
during
times
of heightened
поврзани
со безбедноста
и здравјето
при
работа,
вклучително
и воsocial
врска со
107
tension. The Employment and Decent Work for Peace and Resilience
КОВИД-19.
Recommendation, 2017 (No. 205) emphasizes, in particular, the importance
of social dialogue in responding to crisis situations and the vital role of
Социјално осигурување и пристап до паричен надоместок и надоместоци за
employers’заштита
and workers’ organizations in crisis response.4 International
здравствена
labour standards offer comprehensive guidance relevant to addressing the
•• Работниците мигранти кои се легално на територијата на една држава и нивните
impacts of the pandemic. In this context, it is important to engage in
семејства треба да ги имаат истите права како и нејзините државјани во однос
processes
mechanisms
to ensure efficient
tripartite
consultations
as
на
опфатотand
на социјалното
осигурување
и пристапот
до надоместоци
(парични
envisaged
under
numerousиILS
to identifyнега).
and 108
reach consensus on effective
или
во натура,
вклучително
медицинска
solutions.


103
104
105
106
107
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Particularly, the Recommendation underlines the key role of consultation and
Член 5 од Конвенцијата за миграција заради вработување (ревидирана), 1949 година (бр. 97)

Став 20 од Препораката
за работници
мигранти,of
1975
(бр. 151).
encouraging
active
participation
employers’
and workers’ organizations in
Член 2 од К97.

planning,
implementing
andвработување
monitoring
measures
Став 5 (2) од Препорака
за миграција заради
(ревидирана),
1949 годинаfor
(бр. 86)recovery and

Став 22 од П151.
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
3
повикува
на обезбедување на основен приход и гаранции за основна здравствена заштита за сите жители и за
Para.
21 of R.205.
сите
деца
и 5).
Види исто така Општ преглед на промовирањето на праведна миграција од 2016 г., став
4
Paras. 7(k), 24(ставови
and 254of
R.205.
390.
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•• oИсто
така, работниците
мигранти
кои биле незаконски
вработени
илиand
не
develop,
restore or enhance
comprehensive
social security
schemes
otherлегално
socialвоprotection
mechanisms,
taking треба
into да
account
живеат
земјата, како
и нивните семејства,
уживаатnational
еднаков
legislation
and на
international
agreements;
andод минато вработување за кое
третман
во однос
правата што
произлегуваат
109 health care and other basic
oтиеseek
ensure со
effective
access
to essential
билеto
поврзани
социјално
осигурување.
social services, in particular for population groups and individuals who
3
been made
particularly
vulnerable by the иcrisis.
Правоhave
на престој
во случај
на неработоспособност
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
:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
да го врши своето занимање поради болест добиена по влегувањето во работен
SDQGHPLF"
однос (вклучително и КОВИД-19), освен ако тоа го посакува засегнатото лице
или е предвидено со меѓународен договор.110
 A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
essential
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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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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

:KDWLVWKHUROHRIVRFLDOGLDORJXHLQDGGUHVVLQJWKH&29,'
SDQGHPLF"


A climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be
essential in the effective implementation of measures to address the COVID19 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
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