
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА (ЛЗО)
КАКО ДА ОБЛЕЧЕТЕ И СОБЛЕЧЕТЕ 

Како да облечете ЛЗО (кога е потребно да се облечат сите делови од ЛЗО)

Забелешка: Доколку работите процедура во која се создаваат аеросоли (пр. аспирација од 
респираторен тракт, интубација, реанимација, бронхоскопија, обдукција) потребно е да се 
употребува посебна маска (пр. N95 или FFP2 или еквивалент), во комбинација со штитникот за 
лице или заштитни очила. 
Направете добра проверка на посебната маска (N95/ FFP2/ еквивалент) за нејзината 
исправност.

Како да ја соблечете ЛЗО

Чекор 3били
• Ставете медицинска маска и заштитни очила.
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• Идентификувајте ги опасностите и управувајте со ризикот. 
• Земете ја потребната ЛЗО.
• Направете план каде да ја облечете и соблечете ЛЗО.
• Дали имате придружник (колега/колешка) кој ги следи Вашите постапки?
• Дали имате огледало да гледате како се облекувате?
• Дали знаете како ќе се справите со деловите од ЛЗО после употреба (отпад)?

Чекор 1

Чекор 2
• Облечете мантил.

Чекор 3а
• Ставете штитник
    за лице.

Чекор 4
• Ставете ракавици (над ракавите од мантилот).

Чекор 1
• Одбегнете контаминација на себе си, останатите и околината.
• Најпрво отстранете ги најтешко контаминираните делови од ЛЗО.

 Соблечете го мантилот и ракавиците
• Соблекувајте го мантилот заедно со ракавиците од внатре кон надвор
• Внимателно отстранете ги во отпад употребените делови 
    од ЛЗО (мантилот и ракавиците)

Чекор 2
• Правилно измијте 
    ги рацете.

Чекор 1a
• Правилно измијте       
    ги рацете.

Чекор 3а
Доколку имате штитник 
за лице:
• Отстранете го штитникот 
за лице од назад
• Внимателно отстранете 
го во отпад употребениот 
штитник за лице

Чекор 4
• Правилно измијте ги рацете.

Чекор 3б
Доколку имате медицинска маска и 
заштитни очила:
• Отстранете ги очилата од назад
• Ставете ги очилата во посебен сад, 
   ако се за повторна употреба
• Отстранете ја маската од назад и 

внимателно отстранете ги во отпад 
употребените очила и медицинска маска

Чекор 3в
• Внимателно отстранете ја во отпад употребената маска/очила, 
    каде претходно ги одложивте и другите употребени делови од ЛЗО


