
Почитувани колеги,  
 
Според скорешно објавени истражувања за болеста COVID-19 предизвикана  од 
новиот коронавирус, именуван како SARS-CoV-2 (референца 1)  просечниот 
период на инкубација за болеста е нешто над 5 дена, додека 97,5% од сите кои 
ќе покажат симптоми, го прават тоа до 11,5 дена. Само 101 на 10.000 случаи ќе 
покажат симптоми после 14-тиот ден (референца 2).    
 
Tрансмисијата на вирусот од човек на човек, во време на инкубациониот период 
(кога кај инфицираните луѓе нема симптоми) е докажана (референца 3), 
но засега нема доволно податоци за степенот и способноста на вирусот за 
распространување преку овој начин. Според она што се случува на глобално 
ниво, на моменти и експоненцијален пораст на бројот на заразени луѓе, се смета 
дека трансмисијата во време на инкубацијата, односно во асимптоматскиот 
период е прилично висока. За жал, според досегашните истражувања има 
проценки дека т.н. „репродуктивен број“ (Ro) на овој вирус е прилично висок (од 
1.96 до 7.23; средно 3.28; (референца 4).  Според тоа, дури и при најпроактивни 
мерки преземени од институциите, тешко веројатно е дека може сосема да се 
спречи натамошното распространување на вирусот и на болеста, барем не до 
значајно променување на временските услови.   
 
Токму заради високиот репродуктивен број и можноста за асимптоматска 
трансмисија на вирусот, иако ФаШПЕ „Ханс Ем“ е со релативно мал број студенти 
и вработени, како образовна институција сепак имаме улога во превенирањето 
на распространувањето на вирусот. Мерката на Владата на РСМ, 
за суспендирање на класичната/кабинетска, односно контакт-наставата во сите 
нивоа на образование, ќе го намали движењето на луѓе, а со тоа и бројот на 
контакти, што би требало да притвори еден од вентилите за распространување 
на болеста.  
 
Во следниот период од 2 седмици, очекувам од повеќето наставници и 
соработници да комуницираат и да изнајдат начин да ги анимираат своите 
студенти, преку задачи, семинарски, онлајн предавања и други начини, 
соодветни со карактерот на материјата на предметите. Сметам дека не е во ред 
овие 14 дена сосема да замрат наставните активности, и дека со инвентивност и 
креативност може дури и да се искористат и да се совладаат нови методи, како 
од аспект на студенти, така и од аспект на наставници.  
Од студентите очекувам да покажат проактивност и посветеност, и да одговорат 
на зададените задачи, во термини кои ќе бибдат одредени од наставниците.  
 
Ќе ги повторам препораките за вообичаените мерки за заштита: да се 
избегнуваат, колку што е можно, поголемите групирања, непотреби блиски 
контакти (ракувањето е едн од начини на пренесување, како и допирањето на 



сопствените очи, уста, нос), користење на јавен превоз и зголемена лична 
хигиена  (заштитни превентивни мерки, видео од ЦЗО).  
И наставниците и останатиот персонал да избегнуваат непотребно групирање во 
просториите на факултетот во текот на извршувањето на своите работни 
обврски.  
        
Имајте на ум дека целата оваа состојба е сосема нова за сите, не само во 
Македонија, туку и во светот, со многу непознати работи за вирусот и за болеста. 
Оттаму, подобро е да се однесуваме со поголем респект и мерки на 
претпазливост, и да си се подбиваме себеси ОТКАКО ќе помине опасноста, 
отколку да бидеме невнимателни и заради непосакуваните последици некогаш 
во иднина да се каеме за тоа.  
  
За секакви битни информации во врска со наставни аспекти, а по потреба и 
други, ќе бидете навремено известени преку нашите вообичаени методи за 
комуникација. 
 
Со почит,  
Декан  
проф. Сотировски 
 


