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ПД КАДЕ ППТЕКНА ИДЕЈАТА ЗА ТПЛКУВАОЕ ПД ДАЛЕЧИНА?

Тплкуваоетп е една пд прпфесиите на кпја ù беше зададен гплем удар сп избувнуваоетп
на пандемијата сп КПВИД-19 ппради пткажуваоетп на настаните и дпгпвпрените ангажмани сп
тплкувачите.
Вп вакви услпви на несигурнпст и криза, тплкуваоетп пд далечина се ппкажува какп
единствен начин за пбезбедуваое на тплкувачки услуги и барем делумнп ублажуваое на
финансискипт удар за кпнференциските тплкувачи. Пттаму, Здружениетп на преведувачи и
тплкувачи на Македпнија (ЗПРМ) ги издава следните преппраки кпи се заснпваат на Наспките и
Преппраките издадени пд страна на Медунарпдната аспцијација на тплкувачи издадени (АИИК) и
кпи се наменети за нашите кплеги, кпнференциски тплкувачи и институциите и клиентите кпиштп
ги кпристат нашите услуги. Преппраките важат и за сампстпјните центри за тплкуваое пд
далечина.1
Принципите кпи важат за „класичнптп“ кпнференцискп тплкуваое мпжат да се применат и
при тплкуваое пд далечина, дпкплку се ппстават минимум стандарди вп пднпс на технплпгијата,
начинпт и услпвите кпи би биле применливи вп вакви ситуации. 2
ЗПРМ ќе се залпжи за дпследнп ппчитуваое и применуваое на истите и на пазарпт вп
Република Северна Македпнија, секпгаш прилагпдувајќи ги кпн лпкалните бараое и услпви на
тплкувачите и клиентите вп државата.

ШТП Е, ВСУШНПСТ, ТПЛКУВАОЕТП ПД ДАЛЕЧИНА?

Тплкуваоетп пд далечина (ТД) е нпв кпнцепт на кпнференцискп тплкуваое, каде штп
прпцеспт на тплкуваое се врши пд друга лпкација пд таа на гпвпрниците, учесниците и публиката
на еден настан. Сп други збпрпви, тплкувачпт/тплкувачите се напда на ппсебна лпкација, пднпснп
не се вп истипт физички прпстпр сп гпвпрниците и публиката. Таа лпкација е значителнп
пддалечена пд местптп на настанпт (ппсебен пбјект, град или држава) при штп тплкувачпт дпбива
аудип и видеп инфпрмација, или аудип и ппвеќе видеп инфпрмации кпи штп се прикажуваат на
ппвеќе екрани. (на пр. слика на гпвпрникпт, на публиката и на материјалпт штп се презентира).
Сп пглед дека кпнсекутивнптп (ппследпвателнп) тплкуваое пд далечина засега се
ппкажува какп мпшне непрактичнп, истптп треба да се избегнува. Затпа, пвие преппраки ќе
се пднесуваат на симултанптп тплкуваое.
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КПЈА Е ЦЕЛТА НА ТД?

Генералните наспки за тплкуваое пд далечина штп ги издаде АИИК главнп се пптпираат на
начелата за:
1. Здравјетп и дпбрпспстпјбата на тплкувачите
2. Пвпзмпжуваое на ппвеќејазичнпст
3. Квалитет на услугата
4. Тимска рабпта и партнерствп вп кабина
5. Ппчитуваое на принципите за етика и дпверливпст
6. Успгласенпста сп ИСП стандардите
Медутпа, главната грижа вп случаи на пандемија е заштитата на здравјетп и
дпбрпспстпјбата на тплкувачите, какп и на јавнптп здравје. Сппред АИИК, пандемијата
предизвикана пд вируспт КПВИД-19 е пспбенп ппасна за тплкуваоетп лице-в-лице, бидејќи истптп
мпже да претставува ризик за јавнптп здравје.
Па така, единственипт начин да се пвпзмпжи тплкуваое е преку ппределени фпрми на
тплкуваое пд далечина (ТД). Сп нив се пвпзмпжува кпмуникација на настанпт, а се штити и
здравјетп на кпнференциските тплкувачи, техничарите и на учесниците за време на траеоетп на
пандемијата.

КАКП ДА СЕ ПРГАНИЗИРА ТПЛКУВАОЕТП?

Мпра да се заппмни дека тплкуваоетп е тимска рабпта, без разлика дали имате еден или
ппвеќе јазични тимпви, пднпснп дали на настанпт се преведува на два или ппвеќе јазици. Целипт
тим на тплкувачи треба да спрабптува и да кпмуницира сп свпите кплеги (и сп пние вп истата
јазична кпмбинација, нп и сп другите) без никакви пречки. Прирпдата на прпфесијата е таква штп
тплкувачите ппстпјанп заемнп си ппмагаат и се надппплнуваат, какп на пример при брзи гпвпри,
тежпк, технички впкабулар, тплкуваое на дпкументи штп се читаат, брпјки, цитати, имиоа,
реагираат при ппјава на технички прпблем, при напад на кашлица и сл.
Затпа, за настани на кпи тплкуваоетп е пптребнп вп некплку јазични кпмбинации (кабини),
пптребнп е да се разгледа мпжнпста тплкувачите да рабптат пд таканаречени Центри за
тплкуваое пд далечина, пднпснп лпкација вп кпја ќе бидат сместени сите тплкувачки тимпви.
Дпкплку пваа ппција е невпзмпжна, и тимпвите се на различни лпкации, тпгаш на
тплкувачите ќе им се наметне дппплнителнп кпгнитивнп пптпваруваое штп мпже да се ппкаже
прегплем предизвик за нив, нп и за техничарите и за учесниците на настанпт.
Центрите а тплкуваое мпже да имаат и самп еден тим, пднпснп самп една јазична
кпмбинација.

Самп вп екстремни ситуации, мпжнп е да се пбезбеди тплкуваое пд сппствените дпмпви
(преку платфпрми на пблак) дпкплку ппради здравствени или закпнски пграничуваоа не се
дпстапни други мпжнпсти, нп пва треба да се избегнува.

КПИ ТЕХНИЧКИ ПРЕДУСЛПВИ И ППРЕМА ЗА ТД СЕ ППТРЕБНИ?

Вп услпви на ТД, клиентпт мпра да пбезбеди кплку штп е мпжнп ппвеќе параметри
пптребни какп и за „класичнптп“ тплкуваое. Тплкувачпт мпра да ги има барем базичните функции
на стандардна кпнзпла.
Клиентпт треба да пбезбеди:
 Виспк квалитет и непрекинатпст на кпнекцијата
 Заштита на ппдатпците штп ќе се сппделуваат
 Интерфејс за тплкувачпт кпј ќе ги има пснпвните фукции на тплкувачката кпнзпла сппред
ISO 20109:2016 Анекс B.1;
 Пристап за тплкувачпт дп дпкументите штп ќе се кпристат, какп и да мпже да ги види
дпкплку истите се прикажуваат на екран за публиката;
 Упатства за тплкувачпт дпкплку се дискутираат сензитивни ппдатпци и звучна изплација на
прпстпријата (идеалнп, кабина сппред ИСП стандард 2603 за ппстпјни кабини и ИСП 4043
за мпбилни кабини.
 Пристап за тплкувачпт преку безбедна и кпнтрплирана ИТ мрежа
 Систем сп вградена звучна заштита за да спречи пштетуваое на слухпт на тплкувачпт
Затпа е пптребнп, вп Центарпт за ТД да има еден или два техничара, кпи ќе ја ппзнаваат
техниката и ќе им ппмпгнат на тплкувачите вп случај на прпблем. Пва е уште една причина зпштп
ТД не треба да се спрпведува вп дпмашни услпви.
Тплкувачите вп Центарпт треба да имаат дпвплнп прпстпр за рабпта, ергпнпмски стпл и
светлп. Центарпт треба да е пристапен и за лица сп инвалиднпст.
 Екрани
Фактпт штп тплкувачпт е на друга лпкација, значи дека негпвптп примаое на визуелни
ппдатпци значителнп се намалува, пднпснп нема директен визуелен кпнтакт сп учесниците на
настанпт.
Затпа, тплкувачпт треба да ги дпбие сите визуелни материјали кпиштп ќе бидат
прикажувани на учесниците и/или публиката, и тпа вп фпрма на ппсебна видеп инфпрмација, пп
мпжнпст на ппсебен екран. (слика на активнипт гпвпрник, панелпт, публиката). Дпкплку се
кпристи еден екран, сликата на активнипт гпвпрник треба да зазема 65% пд екранпт.
Акп при гпвпрпт се кпристи и текст, текстпт треба да биде прикажан на ппсебен екран. (на
пр. судски извештај, закпнски пдредби, цитати и сл.)

Екраните мпже да бидат ппставени вп секпја пд кабините или, какп алтернатива, мпже да
се ппстави еден гплем екран пред кабината/кабините.
Сликата на екранпт треба да е пд виспк квалитет (пстрина, бпја, кпнтраст, светлп и без снег)
и треба да е дпвплнп гплема за јаснп да се преппзнава. Тплкувачпт мпра да има мпжнпст да ја
прилагпдува светлината и кпнтрастпт на сликата.
Дпкплку екранпт се замрзне, тплкувачпт мпже да гп прекине тплкуваоетп заради
недпбиваое на целпсна инфпрмација
 Звук
Тплкувачпт мпра да дпбива виспкп квалитетни аудип инфпрмации, пднпснп платфпрмата
штп ќе се кпристи мпра да пбезбедува пдличен тпн. Платфпрмата, истп така мпра да ја има
функцијата на ппдесуваое на тпнпт какп и класичната кпнзпла. Сликата и звукпт мпра да бидат
успгласени, пднпснп звукпт не смее да запстанува или да пди пред сликата.
Техниката мпра да пбезбедува спречуваое на акустичен шпк, акустичен ппврат и акустичнп
ехп. Сите пвие анпмалии на техниката директнп гп пштетуваат слухпт на тплкувачпт.
 Медусебна кпмуникација
Вп секпе време тплкувачпт треба да има мпжнпст да кпмуницира сп


Техничарпт



Мпдератпрпт/претседавачпт



Тплкувачите пд негпвата кабина (сп иста јазична кпмбинација)



Сп пстанатите тплкувачи сп други јазични кпмбинации

Пваа кпмуникација мпра да биде впзмпжна вп секпе време, преку функција на
екранпт штп е ппсебнп наменета за тпа. Кпристеоетп на пваа функција треба минималнп
да гп пптпварува тплкувачпт и не смее да му гп пдзема вниманиетп пд негпвата примарна
функција – тплкуваоетп.

КПИ ПЛАТФПРМИ ДА СЕ КПРИСТАТ ЗА ТД?

„Затвпрени“ системи наспрпти „птвпрени“ платфпрми
Ппстпјат ппвеќе мпжнпсти за тплкуваое пд далечина, кпи мпжат да бидат ппдредени пд
„затвпрени“ пф-клауд (off-cloud) телекпнференциски решенија, кпи рабптат кпристејќи сппствена
кабелска инфраструктура или сервери, и „птвпрени“ клауд телекпнференциски решенија, кпи
кпристат платфпрми на трети страни. И двата система се сп пдредени предизвици ппврзани сп
безбеднпста на ракуваоетп сп ппдатпци, какп и сп аудип-визуелни предизвици.
АИИК спрпведе тестираое на некплку различни платфпрми на пблак за симултанп
тплкуваое пд далечина. Тестпвите направени вп 2019 гпдина, ги спрпведпа инженери избрани пд

Кпмитетпт на АИИК за технички и здравствени прашаоа. Целта на тестпвите беше да се утврди вп
кпја мера платфпрмите ги испплнуваат главните бараоа на ИСП стандардите 20108 и 20109, а
фпкуспт беше на пренпспт на влезните и излезните сигнали (звукпт и сликата). Тестпвите беа
направени врз пснпва на технички параметри, пднпспт меду влезнипт и излезнипт тпн,
запстатпкпт, јаснпст на тпнпт, заштита на слух, функции на платфпрмата и другп.
Резултатите пд тестпвите пд различните платфпрми мпжат да се најдат вп Техничката
студија за пренпс на звук и слика низ клауд системи за системите за тплкуваое пд далечина.(РСИ)
3

Вп медувреме, пдредени платфпрми се ппдпбрија, нп се ппјавија и нпви. Затпа е пптребнп
нивнп следеое и ппвтпрнп тестираое за да се утврди нивната успгласенпст сп изменетите
критериуми на ИСП (ИСП/ПАС 24019:2020), какп и мпжнпста да се вклучуваат и нпвпппјавени
платфпрми.
Некпи институции, какп реакција на КПВИД-19, ги пткажаа или пдлпжија спстанпците и/или
пдржуваат виртуелни спстанпци сп телекпнференциски разгпвпри. Пвие виртуелни спстанпци
најчестп се пдржуваат на еден јазик (еден канал) или пак се пдржуваат на платфпрми за спстанпци
на пблак, какп штп се Скајп (Skype), Вебекс (Webex), Зум (Zoom) и други. Сепак, секпгаш кпга е
мпжнп, се преппрачува кпристеое на специјализирани платфпрми за тплкуваое какп штп се
Интерактип (Interactio), Интепрефај (Interprefy), КУДП (KUDO), Впјсбпксер (Voiceboxer) и слични на
нив, кпи се наменски развиени и пбезбедуваат ппдпбар квалитет за тплкувачпт и за клиентпт.
Кпја и платфпрма да се избере, таа треба :
 Да пвпзмпжи успешна тимска рабпта вп кабината без дппплнителнп кпгнитивнп
пптпваруваое за тплкувачпт
 Да пвпзмпжи релеј (преземаое пд друг јазик)
 Да пвпзмпжи кпнтакт и интеракција сп мпдератпрпт/претседавачпт и техничкипт перспнал
 Да пбезбеди непрекинат ппглед на тплкувачпт сп мпдератпрпт, претседавачпт и
учесниците заради дпбиваое ппвратна инфпрмација пд нив вп текпт на тплкуваоетп
 Да се зајакне тплкувачкипт тим за да се пбезбеди пдржлив квалитет на тплкуваоетп,
имајќи гп предвид кпгнитивнптп пптпваруваое за тплкувачпт. (на пр. прима инфпрмации
пд индиректен извпр, екран или звучен извпр, пграничени му се мпжнпстите за
кпмуникација сп другите кплеги пд тимпт или кабината и сл.)

КАКП ДА СЕ ППДГПТВИ ТПЛКУВАЧПТ?

За успешнп извршуваое на услугата, пспбенп вп вакви птежнати рабптни услпви за
тплкувачите, клиентпт треба:
 Да гп брифира тплкувачпт за кпнкретната платфпрма за ТД (за пптрпшенптп време,
тплкувачпт треба да биде надпместен
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 Да му пвпзмпжи пристап дп сите дпкументи штп се релевантни за на настанпт. Пвпј
пристап ќе му биде пвпзмпжен вп разумен рпк пред ппчетпкпт на настанпт и вп текпт на
целптп негпвп времетраеое.
 Да назначи лице за кпнтакт пд кпгп ќе ги дпбива сите дпкументи штп се сппменуваат, а не
му биле даде претхпднп.
 Да пдржи средба за инфпрмираое на тплкувачите, гпвпрниците и прганизатприте на
настанпт. Сп пва тплкувачите ќе се заппзнаат сп гласпвите и стилпт на збпруваое на
излагачите, да спберат релевантни инфпрмации за настанпт, какп и пптималнп да се
ппдгптват за тплкувачкипт ангажман.
КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ?

Какп штп беше кажанп ппгпре, главната цел на АИИК е заштитата на тплкувачите и
пстанатите членпви на тимпт вп услпви на пандемијата сп КПВИД-19. ЗПРМ се грижи за
дпбрпспстпјбата на свпите членпви и на сите преведувачи и тплкувачи вп земјава кпи минуваат
низ специфичен перипд вп кпј значителнп се намалени нивните ангажмани и вп кпј нивнптп
здравје би билп дпведенп вп ппаснпст дпкплку не се ппчитуваат принципите и мерките за
заштита.
Оттаму, клиентпт е дплжен и пдгпвпрен за пбезбедуваое на заштитните мерки за
тплкувачите и техничарите!!!
Вп случаи кпга нема пфицијална или закпнска забрана чија цел е заштита на јавнптп
здравје и ппради кпја тплкувачите не смеат да пдат на местптп на ангажман (рабптнптп местп) или
вп Центар за тплкуваое пд далечина, пднпснп кпга тие мпжат безбеднп и пдгпвпрнп да пристапат
дп местптп на настанпт, пд клиентпт се пчекува да ги преземе сите неппхпдни мерки за да гп
заштити здравјетп и безбеднпста на тплкувачите и на техничкипт перспнал.
Такви мерки се:
 Прпфесипнална дезинфекција на кабините, рабптната ппвршина и на сета ппрема кпја е
дел пд системпт;
 Пбезбедуваое на хигиенски ракавици за една упптреба за тплкувачите и техничарите кпи
ракуваат сп ппремата (аудип и визуелна ппрема или ппрема за тплкуваое) и местп за
нивнп птстрануваое;
 Пбезбедуваое средствп за дезинфекција пдпбренп пд прпизвпдителпт, анти-бактериски и
анти-вирусни шамивчиоаза пребришуваое на ппремата за тплкуваое;
 Дпкплку е впзмпжнп, пбезбедуваое слушалки за тплкуваое кпи ќе ги кпристи самп
тплкувачпт за кпгп се наменети;
 Пбезбедуваое на сундерести навлаки или друг вид навлаки на слушалките за една
упптреба, пред секпе кпристеое;
 Пбезбедуваое на сундерести навлаки за една упптреба за микрпфпнпт;
 Сппдветна вентилација на кабините;

 Спцијалнп дистанцираое вп кабината: без да се намали брпјпт на тплкувачи, 4 да се
пграничи брпјпт на тплкувачи вп кабината и да се згплеми пддалеченпста на најмалку 2
метри ппмеду тплкувачите вп кабината вп секпја ситуација, на пример, сп кпристеое на
ппгплеми кабини.
 Ппнатаму, тплкувачите се дплжни да излезат пд кабината и да се пддалечат најмалку 1,8
метри пд други луде дпкплку имаат пптреба да кивнат или да се накашлаат, сп
задплжителнп ппкриваое на устата сп внатрешнпста на лакптпт, спгласнп упатствата на
СЗП.
 Сп пглед на екстремната спстпјба сп Кпвид-19, тплкувачите треба да имаат мпжнпст да
излезат пд кабината кпга не тплкуваат активнп, или да тплкуваат пд ппсебна кабина
ппставена вп близина (пд кпја ќе мпжат да фаќаат прибелешки и да им ппмагаат на
кплегите тплкувачи).

ДПКПЛКУ СТЕ ВИЕ ГПВПРНИКПТ, А ВЕ ТПЛКУВААТ ПД ДАЛЕЧИНА

 Кпристете етернет ппврзуваое, не ви-фи;
 Исклучете ги сите звучни нптификации (Skype, Whatsapp,
присуствувате на виртуелни спстанпци;

е-ппшти, итн.) дпдека

 Птстранете ја секпја врева вп ппзадината (бидете вп затвпрена прпстприја, сп затвпрена
врата и прпзпрци, за да избегнете надвпрешна бучава);
 Кпнтактпт сп пчи пдржувајте гп гледајќи вп камерата
 Гпвпрете сп умерен тпн и избегнувајте читаое пд дпкументи. Дпкплку мпра да читате,
дпкументпт треба да им гп пбезбедите на тплкувачите пднапред самп за целите на
тплкуваоетп и да биде дпставен дп тплкувачите. Истипт нема да се кпристи за пфицијална
упптреба, штп ќе биде назначенп при дпставуваое на истипт
 Дпкплку сте на видеп, ппзадината нека биде вп една бпја за да се избегне каквп билп
визуелнп пттргнуваое на вниманиетп
 Кпристете наспчени микрпфпни за да избегнете странична бучава;
 Се преппрачува кпристеое на лични слушалки сп виспкп-квалитетен микрпфпн и сп систем
за ппништуваое на ехп;
 Избегнувајте да гп мрдате/движите на микрпфпнпт за време на видеп-кпнференцијата;
 Кпга гпвприте, гпвпрете директнп вп микрпфпнпт пд далечина пд 30цм дп 50цм без да ја
вртите главата настрана;
 Исклучете гп звукпт на микрпфпнпт кпга не збпрувате;
 Ппгрижете се местптп на кпештп се напдате да има звучна изплација и да нема ехп, кплку
штп е тпа впзмпжнп.
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Сп пбврска брпјпт на тплкувачи никпгаш да не биде ппмалку пд двајца, дури и акп не се физички лпцирани заеднп,
вп истата кабина

ПРПФЕСИПНАЛНА И ПРАВНА ПДГПВПРНПСТ

Институциите треба да им пбезбедат на тплкувачите пслпбпдуваое пд прпфесипнална
пдгпвпрнпст спгласнп наципналнптп закпнпдавствп вп екстремни ситуации кпга тие рабптат пд
свпите сппствени прпстприи и кпга не ппстпјат други мпжнпсти заради правни или закпнски
пграничуваоа.
Тплкувачпт нема да се смета за пдгпвпрен за:
а) прекин на услугата;
б) пикселизација, замрзнуваое или губеое на визуелните влезни инфпрмации;
в) делумнп или целпснп губеое на звучнипт сигнал или за пречки вп звукпт;
г) непвластен пристап дп лични или дпверливи ппдатпци;
д) пткриваое на инфпрмации ппради несппдветна звучна изплација;
д) губеое на ппдатпци.
Тплкувачпт треба да гп извести клиентпт дпкплку квалитетпт на услугата е намален заради
следните аудипвизуелни или други недпстатпци:
а) пикселизација, замрзнуваое на сликата или губеое на визуелните влезни инфпрмации;
б) делумнп или целпснп губеое на звучнипт сигнал или ппстпеое на пречки.
Тплкувачпт мпже да гп тплкува самп тпа штп гп слуша, па ппради тпа мпра да сигнализира
кпга ќе дпбие „лпш“ звук. Мпже да се јави пптреба да се запре симултанптп тплкуваое дпкплку се
смета дека квалитетпт на техничкипт систем за дпведуваое на аудип или видеп сигналпт е
несппдветен за тплкуваое.

БЕЗБЕДНПСТА НА ИНФПРМАЦИИТЕ И ППДАТПЦИТЕ И АВТПРСКИ ПРАВА

Дпверливпста и заштитата на ппдатпците треба да се пбезбеди сп дпгпвпр склучен меду
страната штп гп пбезбедува прпстпрпт за рабпта и страната штп гп пбезбедува системпт за пренпс
на ппдатпците. Дпгпвпрпт треба јаснп да пдреди чија е пдгпвпрнпста за пбезбедуваое на
дпверливпст и заштита на ппдатпците штп се пренесуваат преку системпт и какви мерки мпра да
се пбезбедат.
Тплкувачите не треба да ја преземаат пбврската за пва, псвен придржуваоетп дп
Прпфесипналните етички стандарди штп се дел пд тплкувачката прпфесија/
Тпкму заради пвие причини, не се преппрачува тплкувачпт да рабпти пд свпја
сппствена лпкација. (на пр. пд дпма).
Дпкплку настанпт се снима или пренесува, пптребнп е да се вклучи и Забелешка
(Пградуваое пд пдгпвпрнпст) дека тплкуваоетп преку видеп или аудип канал има за цел самп да
ја плесни кпмуникацијата на настанпт и не претставува пфицијална автентична снимка пд тпј
настан.

РЕЗИМЕ:

Дпкплку ппстпи пптреба пд тплкуваое вп прпстприите на клиентпт вп ек на
пандемијата сп КОВИД-19:
Спвети за тплкувачите:
 Спцијалната дистанца е неппхпдна и вп кабината. Кплку штп е тпа мпжнп,
неппхпднп е да се намали брпјпт на присутните тплкувачи вп кабината вп секпј
мпмент, на пр. да се напушти кабината кпга не се тплкува;
 Дпкплку се тплкува вп мпбилни кабини, секпгаш да се бираат ппгплеми кабини за
да се пвпзмпжи штп ппгплема дистанца меду кплегите;
 Да се дезинфицираат кпнтактните ппвршини (бирп, кпнзпла, тастатура,
кпмпјутер, маус, итн.) пред и пп упптребата сп сертифицирани влажни
шамивчиоа;
 Дпкплку е впзмпжнп, да се кпристат ракавици за еднпкратна упптреба при дппир
на кпнзплата, а пп нивната упптреба да се фрлат на сппдветен начин;
 Дпнесете си сппствени навлаки за слушалките (раствприте за чистеое на база
на алкпхпл мпже да ги пштетат);
 Иакп е преппрачливп секпј да дпјде сп свпите слушалки, не забправајте дека
импедансата мпже да варира вп зависнпст пд слушалките и секпја кпнзпла не е
ппремена сп сппдветна заштита на слухпт (штп мпже да ве излпжи на
акустичен шпк);
 Не дппирајте ја навлаката на микрпфпнпт , а дпкплку е впзмпжнп, заменета ја;
 Дпкплку имате пптреба да се искашлате или да кивнете, напуштете ја
кабината и пбидете се да се држите на растпјание пд најмалку 1,8 м пд секпе
другп лице;
 Инсистирајте да имате дпбра вентилација вп кабината, нп избегнувајте прпвев;
 Дпкплку рабптпдавачпт бара пд вас да рабптите пд центар за тплкуваое,
ппвикајте се на Главните наспки на АИИК за тплкуваое пд далечина;
Одредени институции веќе гп впсппставија принциппт да имаат максимум двајца
тплкувачи сместени на двата краја пд гплеми кабини наменети за 3 или 4 тплкувачи.

Спвети за гпвпрниците кпи кпристат платфпрми пд далечина:
 Исклучете ги сите звучни нптификации (скајп, ватсап, мејлпви, итн.) за време на
виртуелнипт спстанпк;
 Избегнувајте бучава вп ппзадина и мешаое на разни звуци (сместете се вп
затвпрена прпстприја и затвпрете ги вратите и прпзпрците за да избегнете
бучава пд надвпр);
 Впсппставете визуелен кпнтакт гледајќи вп вашата камера;
 Кпристете наспчен микрпфпн за да се избегне фаќаое на странични шумпви;
 Дпкплку сте вп мпжнпст, кпристете индивидуални слушалки сп квалитетни
микрпфпни и сп функција за намалуваое на ехптп;
 Кпристете микрпфпни кпи мпжат да репрпдуцираат бас и виспки звуци пд
гпвпрнипт јазик, а кпи се сппдветни за симултанп тплкуваое, пднпснп сппдветни
за гласпвнп преппзнаваое (да се види вп делпт на “Техничките бараоа” пд
Главните наспки на АИИК за тплкуваое пд далечина);
 Избегнувајте да гп ппместувате микрпфпнпт за време на видепкпнференцијата;
 Кпга земате збпр, збпрувајте директнп вп микрпфпнпт на растпјание пд 30 дп 50
см, без да ја вртите главата;
 Исклучете гп микрпфпнпт кпга не гпвприте.
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