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ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ (COVID-19) Νο 7
ΘΕΜΑ: COVID – 19: Κήρυξη της Βόρειας Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Νέα πρόσθετα
µέτρα για την προστασία από την εξάπλωση του ιού
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
1. Εχθές, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κ. Stevo Pendarovski υπέγραψε διάταγµα
µε το οποίο κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν µε πιο
αποτελεσµατικό τρόπο οι συνέπειες της διάδοσης του COVID-19.
(βλ. σχετική ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσµο:
emergency-addressing-remarks-by-president-pendarovski/)

http://pretsedatel.mk/en/decree-for-state-of-

2. Επίσης, κατά την 22η Σύνοδο της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, στις 18.3.2020 ελήφθησαν νέα
πρόσθετα µέτρα, µεταξύ των οποίων συγκρατούµε το ακόλουθο:
Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υποχρεωµένο να δώσει σε κάθε πρόσωπο που εξέρχεται από τα σύνορα
της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας να υπογράψει µια προσωπική δήλωση, που το υποχρεώνει να
µην επιστρέψει τους επόµενους τρεις µήνες στη χώρα. Εξαιρούνται από αυτό το µέτρο, οι επαγγελµατίες
µεταφορείς εµπορευµάτων, που διέρχονται τα σύνορα σε καθηµερινή βάση, για την εξυπηρέτηση του
µεταφορικού έργου και για την οµαλή τροφοδοσία της χώρας σε προϊόντα, καθώς και οι πολίτες που
εξέρχονται από τα σύνορα της χώρας για λόγους υγείας/θεραπείας στο εξωτερικό.
(Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα νέα πρόσθετα µέτρα δείτε το συνηµµένο αρχείο ή επισκεφτείτε
τον ακόλουθο σύνδεσµο: https://vlada.mk/node/20588).
3. Επισηµαίνουµε ότι, στην συνηµµένη απόφαση της Κυβέρνησης περιλαµβάνονται προτάσεις για την
ενίσχυση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα πληγούν από τα κυβερνητικά µέτρα για τον
περιορισµό της εξάπλωσης του COVID-19.
Από πλευράς µας, θα συνεχίσουµε να σας ενηµερώνουµε για σηµαντικές τροποποιήσεις επί των ληφθέντων
µέτρων.
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