
Ги реализираме нашите основни услуги:

Што дополнително преземаме
во кризата со КОВИД-19:

            Даваме логистичка поддршка на Клиниката за инфективни болести
          и фебрилни состојби во врска со доставувањето на 
         антиретровирусната терапија за пациентите со ХИВ-инфекција 
          – со цел да се обезбеди соодветна и доволна залиха на лекови 
          кај луѓето што живеат со ХИВ и да се намали потребата од посета 
           на здравствените институции, што е во согласност со препораките 
               на Светската здравствена организација.

          Подготвуваме и прилагодуваме информативни и едукативни 
        материјали од веродостојни извори за тоа како КОВИД-19 може 
         да влијае врз луѓето што живеат со ХИВ, како да се заштитат и на 
        што треба да обрнат внимание.

          Издадовме превод на инфографикот „Што треба да знаат луѓето 
          што живеат со ХИВ за ХИВ и КОВИД-19“ од Програмата за ХИВ 
                 на Обединетите нации (УНАИДС), прилагоден на македонскиот 
         контекст во печатена и дигитална форма, којшто го дистрибуираме 
         до корисниците на нашите услуги и другите лица што живеат со ХИВ. 

          Даваме дополнителни проверени информации и советување за 
         луѓето што живеат со ХИВ и другите корисници на нашите услуги 
          во врска со мерките за заштита од КОВИД-19 и одржувањето на 
         здравјето и благосостојбата во условите на 
                ограничено движење. 

           Редовни услуги за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – 
         врсничка и психосоцијална поддршка, вклучувајќи и помош во 
          подигнувањето на антиретровирусната терапија и помош за 
         прехранбени и хигиенски производи за лица со 
        ХИВ во неповолна социјална положба.

          Услуги за ХИВ тестирање, бесплатно и анонимно, (со фокус на 
                 клучните групи засегнати од ХИВ) – секоја среда од 12:00 до 15:00 
         часот – при што применуваме дополнителни мерки за спречување 
          на евентуален пренос на коронавирусот. Работиме со закажување 
         на телефоните: (02) 3129 200 и 078 23 56 32.

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ - ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје
Адреса: ул. „Васко Карајанов“ бр. 2/4

1000 Скопје, Северна Македонија
Тел: +389 2 3129 200
Моб: +389 75 322 554
Веб: https://zp.mk

Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје продолжува да делува, со соодветни 
прилагодувања заради заштита на нашите клиенти и на вработените и ангажираните 
лица, и во периодот во којшто се на сила мерките на Владата на Република Северна 
Македонија за заштита и спречување на преносот на новиот коронавирус. 


