
Заходи, що допомогли створити безпечні і 

здорові умови праці та забезпечити

безперервність бізнес-діяльності в ТОВ “Нова 

Пошта”



Організація карантинних заходів в межах всієї компанії

- Створення Служби попередження епідемій та санітарно-
епідеміологічного контролю, де працюють 9 лікарів-
епідеміологів;

- впроваджено стандарт “Безпечна робота операційних
підрозділів під час загальнодержавного карантину”;

- своєчасно забезпечено засобами індивідуального захисту
(масками, щитками, захисними рукавичками і антисептиками);

- застраховано всіх працівників компанії, в тому числі – на
випробувальному терміні;

- заключено 12 договорів на ПЛР-тестування з приватними
лабораторіями, які охоплюють своїми забірними пунктами всіх
працівників компанії по всій країні;

- офіси підтримки у Києві та Полтаві працюють у дистанційному
режимі;

- з метою своєчасного виявлення хворих з березня 2020 року в
компанії проведено 10 841 ПЛР-тестів

- першими в Україні зробили розмітку на підлозі щодо тримання
дистанції, запровадили регулярні прибирання з використанням
дезінфікуючих засобів, встановили дезінфектори для клієнтів,
ввели правило "1 оператор — 1 клієнт".



Організація дорожнього руху по автодвору (на прикладі 
Хмельницького інноваційного терміналу) 

Ціль- розподілення потоків руху пішоходів та транспорту
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-Притримуйся  швидкості 10 км/г.

-Увімкни ближнє світло фар.

-Вдягни світловідбиваючий жилет.

-Перевезення працівників 

терміналу здійснюється 

автобусом до зупинки

-Острівець безпеки

-Пішохідний перехід

-Пішохідна доріжка



Організація потоків руху пішоходів та автотранспорту (на прикладі ХІТ)

ВІДЕО



Встановлено знаки, що вказують на місця для паркування окремих

видів транспорту

(на прикладі 

ЛЕО та ХІТ)



Схема руху по терміналу (на прикладі Львівського інноваційного 

терміналу)
Ціль- розподілення потоків руху пішоходів та електророкл

Оновлено план пересуваня по терміналу: 

Маршрути прямування електророкли не перетинають пішохідні доріжки; 

Передбачені пішохідні переходи; 

Маршрут прямування

електророкл
Маршрут прямування

пішоходів
Пішохідний 

перехід



Схема руху

по терміналу 

(на прикладі 

Хмельницького 

інноваційного 

терміналу)

ВІДЕО



ВІДЕО

Організація безпечного процесу 

паркування



Автоматизація процесу переміщення вантажів (розпочато тестування)

ВІДЕО



Забезпечено працівників ЗІЗ

ВІДЕО



Забезпечення класів навчання макетами



Впроваджено зміни щодо підвищення пожежної безпеки на терміналах



Впроваджено зміни щодо підвищення пожежної безпеки на терміналах



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


