
Версія від 1 травня 2020 р.

Цей контрольний перелік – інструмент, який допомагає 
виконувати та постійно вдосконалювати практичні дії щодо 
запобігання та пом’якшення наслідків поширення COVID-19
у гірничій промисловості.

COVID-19 і гірнича промисловість
Контрольний перелік заходів
профілактики і контролю

Призначте невелику групу людей з різними   
функціями з метою забезпечення різних точок зору.

Проінструктуйте та навчіть команду, як 
використовувати контрольний перелік, заповнювати 
його графи та записувати результати.

У групі визначте виконавця, час та пріоритетність дій 
щодо вирішення питань, які отримали позначку «Ні».

Подайте ці пропозиції комітету з безпеки та гігієни 
праці, вищому керівництву або виконавчому 
органу для планування реалізації запропонованих 
удосконалень.

У разі необхідності команда повинна без вагань 
звертатися за роз’ясненням до органів гігієни 
праці, інспекцій праці, національних асоціацій з 
безпеки та гігієни праці, організацій роботодавців та 
працівників.

Як користуватися цим контрольним переліком

Важливі застереження

Успішна реалізація контрольного переліку залежить від активної співпраці та соціального діалогу між керівництвом 
гірничого підприємства, наглядовими органами, працівниками та їхніми представниками. Керівництво гірничого 
підприємства відповідає за забезпечення здоров’я та безпеки усіх працівників і зобов’язане залучати до цього 
комітети з безпеки та гігієни праці або представників з безпеки праці. Працівники несуть відповідальність за 
неухильне дотримання та вживання встановлених заходів контролю, а також мають право відмовитись від 
виконання роботи,  яку вони обґрунтовано вважають такою, що становить серйозну небезпеку для їхнього життя та 
здоров’я.

Зверніть увагу, що цей контрольний перелік не є вичерпним переліком усіх необхідних заходів. Слід внести 
додаткові пункти та адаптувати контрольний перелік до характеру, складності та унікальних характеристик кожної 
гірничої операції, а також до національного законодавства, нормативів та настанов щодо покращення реагування 
на COVID-19.

Керівництво гірничого підприємства зобов’язане забезпечити відповідність ратифікованим міжнародним 
стандартам праці та зобов’язанням в рамках національного законодавства. Настанови можна знайти в розділі 
Найчастіші питання - Основні положення міжнародних трудових норм, застосовні у зв’язку зі спалахом COVID-19 та в 
Конвенції МОП про безпеку та гігієну праці в шахтах 1995 р. (№ 176), Рекомендації МОП щодо безпеки та гігієни праці на 
шахтах, 1995 р. (№ 183), Кодексі усталеної практики МОП: Безпека та гігієна праці під час розробки вугільних родовищ 
підземним способом та Кодексі усталеної практики МОП: Безпека та гігієна праці під час розробки родовищ відкритим 
способом, а також Технічних та етичних рекомендаціях МОП щодо нагляду за здоров’ям працівників.
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1. Планування, ресурси та системи управління

1.1
Чи керівництво шахти, за погодженням з працівниками чи їхніми представниками, 
розробило і оприлюднило заяву про своє зобов’язання запобігати та зменшувати ризик 
інфікування та поширення COVID-19 на підприємстві?

■ Так ■ Ні

1.2

Чи було в ході консультацій з працівниками чи їхніми представниками розроблено та 
апробовано план підготовки і реагування для профілактики та контролю COVID-19 на 
підприємстві як окремий план або як частина плану вищого керівництва?
 • Чи враховує він усі аспекти роботи та завдання, які виконують усі працівники 

незалежно від статусу та договірних умов?

 • Чи охоплюються всі потенційні джерела інфікування та інші додаткові чинники 
(наприклад, забруднення на підприємстві та взаємодія між працівниками, з 
підрядниками, постачальниками, замовниками та відвідувачами на підприємстві, а 
також з місцевою гірничою громадою та корінним населенням?

 • Чи відповідає план міжнародним стандартам та рекомендаціям?  

 • Чи затверджено план комітетом з безпеки та гігієни праці та вищим керівництвом 
або органом правління?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

1.3
Чи проводилась оцінка ризиків, пов’язаних із COVID-19, спільно з працівниками або їхніми 
представниками та чи враховані визначені ризики у плані підготовки та реагування на 
COVID-19?

■ Так ■ Ні

1.4

Чи виділені фінансові ресурси для реалізації плану підготовки та реагування на 
COVID-19?  
 • Чи виділені ресурси пропорційні кількості робочої сили та чи є вони адекватними 

для подолання ризиків, не перевантажуючи місцеву систему охорони здоров’я?

 • Чи достатньо запасів мила, дезінфікуючих засобів, засобів для дезінфекції рук, 
паперових рушників і серветок?

 • Чи достатньо запасів засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для захисту як жінок, 
так і чоловіків від COVID-19, у тому числі масок для обличчя, захисних екранів для 
обличчя, рукавичок та окулярів?

 • Чи наявні справні безконтактні термометри для обстеження працівників, 
підрядників та постачальників?

 • Оскільки тестування стає більш доступним, чи передбачене належне обладнання 
робочого місця для проведення тестування працівників на місцях? 

 • Чи визначено та підготовлено зони перебування перед скринінгом, під час ізоляції 
та карантину?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

1.5
Чи медичні заклади обладнані необхідним устаткуванням і забезпечені ліками для лікуван-
ня або догляду у випадку COVID-19, або ж чи передбачено безпечне перевезення паціентів 
до сусідніх лікарень чи поліклінік безкоштовно для працівників?

■ Так ■ Ні



COVID-19 і гірнича промисловість
Контрольний перелік заходів профілактики і контролю

03

1.6

Чи була призначена команда реагування та її керівник для виконання спільно 
погодженого плану підготовки та реагування на COVID-19?
 • Чи забезпечене навчання щодо інфекційних захворювань для групи реагування та 

її керівника, та чи мають вони необхідний досвід для реалізації плану підготовки та 
реагування?

 • Чи пройшли навчання з профілактики та контролю COVID-19 медичні працівники, 
соціальні працівники, радники, співробітники служби безпеки, керівники та посадові 
особи служб безпеки та гігієни праці, представники служб безпеки праці та інші 
ключові працівники, задіяні до виконання плану підготовки та реагування?

 • Чи включено керівника безпеки та гігієни праці на шахті до складу групи реагування 
або чи наявна координація з особою, відповідальною за план підготовки та 
реагування?

 • Чи проходили вищезазначені ключові працівники тест на наявність COVID-19 та чи 
проходять вони щоденний скринінг?1

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

1.7
Чи наявні активне впровадження, контроль та постійне вдосконалення плану підготовки 
та реагування на COVID-19? ■ Так ■ Ні

1.8

Чи проводяться регулярні консультації зі службами охорони здоров’я працівників та 
місцевими, регіональними чи національними органами охорони здоров’я з метою 
відображення найновіших інструкцій та рекомендацій в плані підготовки та реагування 
на COVID-19?

■ Так ■ Ні

1.9
Чи забезпечується звітування як про прогрес, так і про проблеми перед комітетом з 
безпеки та гігієни праці, вищим керівництвом та органами правління з метою перегляду 
та вдосконалення розроблених дій? ■ Так ■ Ні
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1 З питань тестування та нагляду за здоров’ям працівників звертайтесь до Технічних та етичних принципів спостереження  МОП за станом здоров’я працівників, а також до 
національних органів охорони здоров’я та законодавства.

2. Навчання і комунікація

2.1

Чи керівництво шахти, працівники та їхні представники отримали необхідну інформацію 
та навчання щодо ухвалених заходів для запобігання ризику інфікування та щодо дій у 
ввипадку зараження COVID-19?

 • Чи враховує навчання специфічні ризики, пов’язані з певними професіями та 
обов’язками?

 • Чи включає навчання відомості про правильне користування, догляд та утилізацію 
ЗІЗ?

 • Чи проводиться навчання систематично, своєчасно, із урахуванням культурних 
особливостей, місцевими мовами та на постійній основі?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

2.2

Чи була створена система для надання актуальної достовірної інформації працівникам, 
підрядникам та постачальникам про ситуацію, що склалася, та про запобігання 
поширенню COVID-19 на підприємстві та в гірничих громадах?
 • Чи заснована ця інформація на найновіших даних та рекомендаціях Всесвітньої 

організації охорони здоров’я та національних або місцевих органів охорони 
здоров’я?

 • Чи унаочнюється ця інформація за допомогою плакатів та знаків, розміщених 
по всьому підприємству місцевими мовами та з урахуванням культурних 
особливостей?

 • Чи інформація про здоров’я, гігієну та інші контрольні заходи інтегрована у вступний 
інструктаж з охорони праці для працівників, підрядників та постачальників?

 • Чи інтегрована інформація про доказові медико-гігієнічні практики в існуючі 
програми обов’язкового та факультативного навчання з використанням 
найкращих доступних механізмів подачі матеріалу (наприклад, існуючі програми 
комп’ютеризованого або традиційного навчання, інтернет-розсилки та електронні 
листи)?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

2.3

Чи керівництво шахти регулярно передає важливу інформацію підрядникам, 
постачальникам та працівникам через своїх представників, використовуючи 
за можливості електронні засоби та здійснюючи суворий контроль фізичного 
дистанціювання, коли необхідно проводити інструктаж на робочому місці, вступні зустрічі 
та інші зустрічі, які передбачають особисту участь?
 • Чи охоплює інформація найважливіші заходи профілактики та контролю COVID-19, 

наприклад фізичне дистанціювання; уникнення фізичного контакту та використання 
особистих речей інших людей; дотримання особистої гігієни (наприклад, регулярне 
миття рук водою з милом або дезінфікуючим спиртовмісним засобом; уникнення 
дотиків до власного обличчя); чхання у серветку або згин ліктя; гігієна на робочому 
місці (наприклад, санітарна обробка предметів на робочому місці, як-от інструментів, 
обладнання, засобів управління, апаратури, підйомників, лебідок, матеріалів, 
транспортних засобів, шахтних ліфтів та тунелів, сидінь унітазу, турнікетів, поручнів, 
інструментів, столів та стільців)?

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні
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2.4
Чи повідомили працівників про те, що вони мають право залишити будь-яке місце в шахті, 
коли виникають обставини, які обґрунтовано становлять серйозну загрозу для їхньої 
безпеки та здоров'я?

■ Так ■ Ні

2.5
Чи проводяться консультації з сім’ями та чи їх регулярно інформують про ситуацію, що 
склалася, та заходи щодо профілактики та контролю за поширенням COVID-19 на під-
приємстві та в громадах?

■ Так ■ Ні

2.6

Чи мають працівники та члени їхніх сімей відповідну інформацію та доступ до 
психосоціальних та консультаційних послуг і програм допомоги на підприємстві 
(наприклад, тренінги з психологічного добробуту та надавачі першої допомоги) або
в громаді (наприклад, цілодобові кол-центри)?

■ Так ■ Ні
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3. Нагляд за здоров’ям працівників, самоконтроль та 
відстеження контактів

3.1

Чи була створена спільно узгоджена конфіденційна система спостереження за COVID-19, 
або чи була вона  інтегрована в регулярний нагляд за здоров’ям працівників відповідно 
до національних законів та норм, а також за погодженням із працівниками чи їхніми 
представниками?
 • Чи залучає керівництво шахти служби безпеки праці та місцеві, регіональні чи 

національні органи охорони здоров’я для забезпечення доступу до безкоштовних 
тестів на COVID-19 на підприємстві та в гірничих громадах?

 • Чи створено реєстр осіб, які належать до вразливих груп або груп високого ризику?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

3.2 Чи отримали працівники рекомендації та інструкції, щодо самоконтролю та повідомлення 
про найпоширеніші симптоми (наприклад, лихоманка, сухий кашель, втома)? ■ Так ■ Ні

3.3
Чи працівники поінформовані про те, коли слід піти на самоізоляцію і що робити у разі 
надзвичайної ситуації? ■ Так ■ Ні

3.4
Чи вжито заходів щодо скринінгу працівників, підрядників, постачальників та відвідувачів 
при вході до підприємства (наприклад, вимірювання температури, опитування щодо 
самопочуття)?

■ Так ■ Ні

3.5

Чи мають працівники та члени їхніх сімей відповідну інформацію та доступ до 
психосоціальних та консультаційних послуг і програм допомоги на підприємстві 
(наприклад, тренінги з психологічного добробуту та надавачі першої допомоги) або в 
громаді (наприклад, цілодобові кол-центри)?

■ Так ■ Ні

3.6
Чи існують системи та процедури для виявлення та відстеження осіб, які потенційно 
зазнали ризику інфікування внаслідок контакту з підозрюваним, підтвердженим чи 
ймовірним випадком COVID-19 ■ Так ■ Ні

3.7

Чи забезпечена фіксація випадків, симптомів та тенденцій COVID-19 та подальше 
повідомлення про них керівництва шахти, інших співробітників, комітета з питань безпеки 
та гігієни праці, служб безпеки праці та місцевих, регіональних чи національних органів 
охорони здоров’я?

■ Так ■ Ні
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4.3
Чи розміщуються плакати з інформацією про особисту гігієну та миття рук на видних 
місцях? ■ Так ■ Ні

4.4
Чи забезпечено працівникам, підрядникам, постачальникам та відвідувачам достатню 
кількість легкодоступних місць, де вони можуть мити руки з милом та дезінфікувати руки 
спиртовмісними дезінфікуючими засобами?

■ Так ■ Ні

4.5
Чи розміщені на видних місцях дозатори із спиртовмісними дезінфікуючими засобами та 
чи регулярно вони поповнюються? ■ Так ■ Ні

4.6
Чи забезпечено зручний доступ до належних масок для обличчя та паперових рушників 
для використання тими, у кого з’являється нежить або кашель, разом із закритими контей-
нерами для їхньої гігієнічної утилізації?

■ Так ■ Ні

4.7

Чи проводить спеціально призначений персонал регулярну дезінфекцію усіх ділянок 
підприємства відповідними очисними засобами, приділяючи особливу увагу, зокрема, 
інструментам, обладнанню, засобам управління, апаратурі, підйомникам, лебідкам, 
матеріалам, транспортним засобам, шахтним ліфтам і тунелям, сидінням унітазу, 
турнікетам, поручням, дверним ручкам, столам та стільцям, телефонам, радіоприймачам, 
робочим поверхням, залам для засідань та загальним площам, екранам комп’ютерів 
та клавіатурам, стінам, підлогам та перегородкам, туалетам, кафетеріям, їдальням, 
приміщенням спільного користування, шафкам, душовим та житловим приміщенням, а 
також всім іншим зонам та обладнанню?

■ Так ■ Ні

4.8
Чи приділяється особлива увага предметам кухні та їдальні, як-от меблям, приладдю, 
столовим приборам та посуду, а також торговим автоматам, кулерам для води та склянкам 
для пиття? ■ Так ■ Ні

4.9
Чи проводиться частіша дезінфекція найбільш активно використовуваних приміщень, 
поверхонь та вищезгаданих предметів, особливо напочатку та по закінченню робочих 
змін?

■ Так ■ Ні

4.10
Чи передбачені ретельні процедури очищення та дезінфекції всього робочого одягу, у 
тому числі комбінезонів, черевиків, рукавичок, шоломів, окулярів, респіраторів та інших 
засобів індивідуального захисту?

■ Так ■ Ні

4. Гігієна та прибирання

4.1

Чи сприяє керівництво шахти, за погодженням із представниками працівників, 
поширенню належної практики виробничої гігієни (наприклад, регулярна дезінфекція 
робочого місця, в тому числі санітарна обробка інструментів та обладнання, особливо під 
час чергування змін)?

■ Так ■ Ні

4.2

Чи сприяє керівництво шахти за погодженням із представниками працівників належній 
практиці особистої гігієни (наприклад, кашляти або чхати у згін ліктя або серветку), 
культурі миття рук та регулярного протирання робочих поверхонь, обладнання та 
інструментів дезінфікуючими засобами?

■ Так ■ Ні



COVID-19 і гірнича промисловість
Контрольний перелік заходів профілактики і контролю

08

5.2

Чи впроваджені заходи для скорочення кількості працівників, які одночасно перебувають 
на підприємстві?
 • Чи скорочено несуттєву діяльність?

 • Чи зведено до мінімуму наднормову працю та термінові виклики?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

5.3

Чи вжиті заходи з метою уникнення скупчень працівників у конкретних виробничих 
приміщеннях, щоб можна було практикувати фізичне дистанціювання?
 • Чи запроваджені плани та змінний графік робочих операцій, перерв та зборів, щоб 

зменшити кількість працівників у певних зонах підприємства?

 • Чи запроваджені поетапні зміни роботи та розподіл бригад, щоб уникнути великих 
скупчень працівників в одній зоні?

 • Чи вжиті заходи контролю пішохідного руху та пішохідних доріжок, щоб зменшити 
скупчення та уникнути того, щоб працівники надто близько проходили повз один 
одного?

 • Чи використовуються онлайн-платформи для зустрічей, якщо застосовно, або ж 
чи проводяться зустрічі не в приміщенні або у достатньо великому просторі для 
фізичного дистанціювання?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

5.4

Чи враховує планування роботи те, що деякі працівники піддаються більшому ризику, ніж 
інші (наприклад, працівники старші за 65 років або із наявними хронічними проблемами) 
і чи були їм надані можливості працювати вдома або організувати робоче місце в інший 
спосіб?

■ Так ■ Ні

5.5
Чи організовано загалом роботу таким чином,  щоб мінімізувати ризики (наприклад, 
шляхом недопущення перемішування працівників з різних змін та при чергування змін)? ■ Так ■ Ні

5.6

Чи запроваджені та чітко повідомлені заходи фізичного дистанціювання та чи вони 
забезпечене їхнє дотримання?
 • На входах і виходах?

 • У коридорах і ліфтах?

 • У приймальнях та на зупинках службового транспорту?

 • В автобусах та інших транспортних засобах?

 • У шахтних ліфтах та тунелях?

 • У кабінах та транспорті для переміщення по підприємству?

 • На виробничих зустрічах і зборах?

 • У конференц-залах та офісах без перегородок?

 • У кафетеріях та кіосках?

 • У кімнатах для відпочинку та роздягальнях?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

5. Доступ до підприємства та організація праці 

5.1

Чи зведено до мінімуму доступ до підприємства без особливої необхідності?
 • Чи керівництво шахти контролює і погоджує всі відвідування, роботи підрядників та 

прийом поставок?

 • Чи обмежено доступ для працівників не в свою зміну, підрядників, постачальників та 
відвідувачів?

 • Чи зведені до мінімуму поїздки працівників на роботу і з роботи?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

5.7
Чи заохочують працівників користуватися новими або існуючими гарячими службами для 
повідомлення про нетипові ситуації? ■ Так ■ Ні

5.8
Чи розширено доступ до оформлення тимчасової непрацездатності, відповідних 
виплат та відпусток по догляду за дитиною відповідно до національних стандартів та чи 
повідомлено про це усіх працівників?

■ Так ■ Ні



COVID-19 і гірнича промисловість
Контрольний перелік заходів профілактики і контролю

09

6. Подорожі та мобільність 

6.1
Чи організовано подорожі та мобільність таким чином, щоб мінімізувати ризики як для 
працівників шахти і службового транспорту, так і інших пасажирів? ■ Так ■ Ні

6.2
Чи керівництво шахти оголосило та повідомило всіх працівників, що подорожі та 
перевезення обмежуються лише суттєвими поїздками? ■ Так ■ Ні

6.3
Чи оцінюються ризики зараження COVID-19 під час планування службових поїздок та 
транспортування, та чи розглядаються альтернативні варіанти? ■ Так ■ Ні

6.4

Чи співпрацює керівництво шахти з органами охорони здоров’я для визначення способів 
тестування працівників перед поїздкою, щоб зменшити ризик, пов’язаний з авіа чи 
автоперевезенням інфікованої  безсимптомної особи в іншу юрисдикцію або у віддалений 
пункт призначення?

■ Так ■ Ні

6.5

Чи пропонується працівникам перед поїздкою на підприємство скласти заяву про те, що 
вони добре себе почували протягом останніх семи (7) днів (або протягом визначеного 
національними органами періоду), а також про те, що вони не здійснювали ризикованої 
діяльності (наприклад, контакт із зараженими особами) і зобов’язуються повідомити 
керівництво, якщо стан їхнього здоров’я або здоров’я домочадців погіршиться?

■ Так ■ Ні

6.6

Чи вживаються заходи з метою мінімізації відряджень та зменшення супутніх ризиків?
 • Чи впроваджуються більш тривалі цикли змін з метою мінімізувати частоту 

подорожей, а також розтягнути в часі прибуття та від’їзд різних бригад (з належним 
урахуванням інших питань, як-от втома)?

 • Чи керівництво шахти спільно з авіакомпаніями вивчають можливості польотів 
лише для працівників та підрядників на борту (тобто, за відсутності інших 
пасажирів), або ж збільшення чартерних рейсів у середньостроковій перспективі?

 • Чи керівництво шахти спонукає авіакомпанії до забезпечення належної практики 
фізичного дистанціювання та інших заходів з охорони здоров’я та гігієни на всіх 
рейсах відповідно до медичних рекомендацій?

 • Чи включено в оголошення про безпеку на чартерних рейсах інформацію щодо 
охорони здоров’я та гігієни у зв’язку з вірусною інфекцією?

 

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

6.7

Чи вжито заходів щодо зменшення ризиків, пов’язаних із заїздом та виїздом при 
вахтовому методі роботи, для працівників прилеглих містечок чи таборів?
 • Чи розглянуті механізми скринінгу пасажирів перед посадкою в автобуси?

 • Чи керівництво шахти спільно з перевізниками громадського транспорту вивчають 
варіанти транспортування для перевезень виключно працівників та підрядників 
(тобто, інші пасажири відсутні), або ж розширеного залучення приватних 
перевізників наземним транспортом в середньостроковій перспективі?

 • Чи спонукає керівництво шахти перевізників наземним транспортом до 
забезпечення найкращих практик фізичного дистанціювання та інших 

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

6.8
Чи користуються місцеві працівники власними транспортними засобами, щоб дістатися 
до підприємства та чи забезпечене тимчасове уникнення спільного користування 
транспортними засобами компанії?

■ Так ■ Ні
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7. Проживання

7.1
Чи проживає більшість працівників у відокремлених таборах чи містечках та чи зведене 
до мінімуму індивідуальне розміщення (наприклад, у готелях, приватних оселях)? ■ Так ■ Ні

7.2 Чи зведено до мінімуму практику тимчасового розміщення? ■ Так ■ Ні

7.3
Чи проводиться регулярне прибирання та дезінфекція таборів та містечок спеціально 
призначеним та навченим персоналом відповідно до найкращих практик, національних 
стандартів та настанов щодо COVID-19?

■ Так ■ Ні

7.4
Чи організоване переміщення в межах таборів та доступ до закладів харчування та інших 
зручностей таким чином, щоб забезпечити розтягненість у часі та мінімізувати контакти? ■ Так ■ Ні

7.5
Чи впроваджено заходи фізичного дистанціювання в житлових та побутових приміщеннях 
табору (наприклад, організація режиму сну, розсадка в їдальні або забезпечення 
харчування на виніс)?

■ Так ■ Ні

7.6

Чи поінформовані працівники про те, де і як вони можуть безпечно проводити своє 
дозвілля поза робочим часом, як дотримуватися заходів фізичного дистанціювання та 
правил гігієни, та які очікування керівництва шахти щодо безпечної поведінки працівників 
та взаємодії з місцевою громадою?

■ Так ■ Ні

7.7 Чи заборонено доступ до громад, де наявні групи високого ризику? ■ Так ■ Ні
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8. Постачальники і підрядники 

8.1
Чи передбачає план підготовки та реагування на COVID-19 управління відносинами із 
постачальниками та підрядниками, охоплюючи усіх працівників незалежно від їхнього 
статусу чи договірних умов? ■ Так ■ Ні

8.2 Чи висуваються до ключових постачальників та підрядників ті самі вимоги, що й до інших 
працівників на підприємстві (в тому числі медичні обстеження, складання заяв)? ■ Так ■ Ні

8.3
Чи керівництво шахти проактивно залучає постачальників та підрядників до належної 
практики охорони здоров’я та гігієни праці? ■ Так ■ Ні

8.4
Чи встановлені канали комунікації з усіма ключовими постачальниками та підрядниками - 
як на роботі, так і поза нею - з метою оперативного повідомлення та впровадження змін в 
робочих планах чи заходах контролю? ■ Так ■ Ні

8.5

Чи вжито заходів щодо надання допомоги працівникам служби доставки, водіям 
вантажних автомобілів та іншим працівникам транспорту для мінімізації прямих контактів 
з іншими працівниками на перевалочних пунктах та забезпечення практики особистої 
гігієни (наприклад, миття рук та використання засобів для дезінфекції рук)?

■ Так ■ Ні

8.6
Чи проходять навчання працівники, які керують прийомом поставок, щодо ризиків та 
заходів контролю під час операцій із деталями, матеріалами та відправленнями? ■ Так ■ Ні
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9. Шахтарські громади та корінні народи 

9.1

Чи здійснює керівництво шахти моніторинг впливу COVID-19 на здоров'я та добробут міс-
цевої громади та корінного населення з метою оцінки виду та способу підтримки?
 • Чи свідчать із часом дані про тенденції зменшення кількості випадків захворювання 

та смертності від COVID-19?

 • Чи успішно проводяться громадські профілактичні кампанії та програми?

 • Чи доступні та чи проводяться тести на COVID-19?

 • Чи забезпечені стійкість та достатні ресурси місцевої системи охорони здоров’я?

 • Чи спостерігається негативний вплив на рівень бідності та зайнятості?

 • Чи оцінено ризик виникнення локальних конфліктів внаслідок COVID-19?

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Так

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

■ Ні

9.2

Чи встановило керівництво шахти канали комунікації з місцевими чи регіональними за-
кладами охорони здоров’я з метою координації реагування на пандемію (наприклад, для 
повідомлення про випадки, координування тестування та відстеження контактів, а також 
для управління випадками захворювання та смерті відповідно до національних прото-
колів охорони здоров’я?

■ Так ■ Ні

9.3

Чи налагоджені канали комунікації з місцевими громадами та корінними народами з 
метою інформування про дії шахти у зв’язку з COVID-19 та надання інформації щодо 
профілактики COVID-19 громадам місцевими мовами та з урахуванням культурних 
особливостей?

■ Так ■ Ні

9.4

Чи укладаються домовленості з лідерами громад та корінних народів щодо зменшення 
контакту з уразливими групами населенням, водночас зберігаючи високий рівень місце-
вого залучення, в тому числі підтримку у плануванні охорони здоров’я в громаді та місце-
вої економічної діяльності?

■ Так ■ Ні

9.5
Чи застосовуються та контролюються суворі правила гігієни для запобігання передачі 
інфекції персоналом, який надає основні послуги у місцевих громадах та серед корінних 
народів?

■ Так ■ Ні

9.6
Чи впроваджені заходи щодо запобігання передачі COVID-19 для представників корінних 
народів, які працюють на підприємстві та повертаються до вразливих громад? ■ Так ■ Ні

9.7
Чи розглянуто питання створення фондів для підтримки місцевих громад та охорони 
здоров’я? ■ Так ■ Ні

9.8
Чи існують механізми для забезпечення зворотного зв’язку із членами громади та іншими 
зацікавленими сторонами з метою надання та отримання додаткової інформації про 
впроваджені заходи?

■ Так ■ Ні

9.9
Чи мають члени громади спосіб негайного зв’язку з підприємством (наприклад, по 
телефону) стосовно будь-яких потенційних скарг, пов’язаних із COVID-19? ■ Так ■ Ні
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