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Пандеми�ата COVID-19 е една од на�големите глобални кризи, па соработката помеѓу сите сегменти во едно
општество станува неопходна во справувањето со неа. Комиси�ата за хартии од вредност на Република
Северна Македони�а како општествено-одговорна институци�а благовремено се прилагоди на новонастаната
ситуаци�а и со колективно де�ствување придонесе во процесот на запирање на ширењето на пандеми�ата,
изнаоѓање на решени�а, одржување на институционалниот континуитет. Во таа насока КХВ: 
·     Го заштити правото на здрав�е на секо� од вработените во
Комиси�ата
За да се намали ризикот на изложеност на вирусот, КХВ го реорганизира сво�от работен процес. Тоа го
подразбира следното: 
- донесе и писмени хигиенски протоколи за работа и
дезинфекци�а; 
- обезбеди средства за
дезинфекци�а, маски и ракавици за сите вработени и за клиенти кои се достапни
при влезот во институци�ата; 
- примени флексибилни политики за работа од дома секогаш
кога е тоа беше возможно и  применливо,
за да се намали бро�от на вработени изложени на ризик и во движење; 
- вработени кои спаѓаат во неко�а од ризичните категории, веднаш по
добивање на насоките од надлежните здравствени власти, беа упатени на работа од
дома; 
- се практикуваше дистанцирање на самото работно место во просториите на
Комиси�ата; 
- се воведоа безконтактни услуги; 
- се вршеше дезинфекци�а во работните простории и сл.
 
 ·     Ја заштити животната средина 
Со воведените нови мерки за справување со вирусот, ово� момент беше идеален Комиси�ата да ги согледа
искуствата од применетите мерки и како тие вли�аат за животната средина (функционирање без патувања и
користење на моторно возило, работа од дома, нови технологии, онла�н платформи итн.) и можноста истите
да се вградат во понатамошната идна работа во Комиси�ата. 

На кра�, особено е важно да се истакне дека во ово� период Комиси�ата за хартии од вредност на Република
Северна Македони�а и покра� тешката новонастана ситуаци�а успеа да продолжи со континуирано и
непречено одвивање на не�зиниот деловен процес.
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