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COVID-19 і безпечність харчових продуктів: рекомендації для 
підприємств харчової промисловості

Керівний документ доступний від 7 квітня 2020 р.

✓ Доступний російською мовою
✓ Розісланий електронною поштою всім членам

мережі INFOSAN (зазвичай у структурі
Національного органу в сфері безпечності
харчових продуктів)

3
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-
safety-guidance-for-food-businesses

about:blank


COVID-19 і безпечність харчових продуктів: рекомендації для 
підприємств харчової промисловості

▪ Підприємства з переробки та роздрібної 
реалізації харчової продукції не можуть 
працювати на дому

▪ Постачальники основних послуг, що працюють 
безпосередньо з клієнтами: вкрай важливою 
функцією є забезпечення руху харчової 
продукції ланцюгом виробництва та реалізації 
продовольчих товарів 

▪ Додаткові заходи гігієни та санітарії 
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COVID-19 і безпечність харчових продуктів: рекомендації для 
підприємств харчової промисловості

▪ Заходи щодо захисту працівників харчової промисловості від 
захворювання на COVID-19

▪ Запобігати контакту з вірусом або його передачі

▪ Посилити наявні підходи до забезпечення гігієни та санітарії 
при роботі з харчовою продукцією

ЦІЛЬ
▪ Підтримується неперервність ланцюга виробництва та 

реалізації продовольчих товарів і забезпечується належне та 
безпечне постачання продовольства споживачам
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Потенційна ймовірність передачі COVID-19 через харчові 
продукти?

▪ Дуже малоймовірно, що люди можуть 
заразитися COVID-19 від продуктів 
харчування або упаковки харчової продукції

▪ Респіраторні захворювання не передаються 
через їжу або упаковку харчової продукції

▪ Потенційне виживання SARS-CoV-2 в 
харчовому середовищі 
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Зменшити ризик передачі на робочому місці

▪ Працівники в галузі харчової 
промисловості: обізнаність щодо симптомів 
COVID-19

▪ Повідомлення персоналом про нездужання 
та недопущення до робочого місця

▪ Посилити протоколи придатності до 
виконання роботи

▪ Мінімізувати ризик передачі на робочому 
місці  
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Захисні бар’єри для запобігання передачі на робочому місці

▪ Використання засобів індивідуального 
захисту

▪ Фізичне дистанціювання в галузі 
переробки/роздрібного продажу харчової 
продукції

▪ Транспортування та доставка 
продуктів/інгредієнтів

▪ Безпечність у місці прийому товарів
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Проблеми, пов’язані з приміщеннями для роздрібної 
торгівлі продуктами харчування

▪ Заходи захисту 
персоналу/використання ЗІЗ

▪ Миття рук/санітарна обробка «місць 
частого торкання»

▪ Контроль фізичного 
дистанціювання/регулювання 
кількості клієнтів

▪ Відкриті викладки харчових 
продуктів та усвідомлення ризику
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Працівники галузі харчової промисловості: їдальні для 
персоналу

▪ Основні їдальні для персоналу 
залишаються відкритими

▪ Контроль фізичного 
дистанціювання/регулювання кількості 
персоналу

▪ Миття рук і респіраторний етикет 

▪ Санітарія та дезінфекція поверхонь

10



COVID-19 і безпечність харчових продуктів: рекомендації 
для органів у сфері безпечності харчових продуктів

Керівний документ доступний від 22 

квітня 2020 р.

✓ Доступний російською мовою
✓ Розісланий електронною поштою всім

членам мережі INFOSAN (зазвичай у
структурі Національного органу в сфері
безпечності харчових продуктів)

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-
guidance-for-competent-authorities-responsible-for-national-food-
safety-control-systems

about:blank


COVID-19 і безпечність харчових продуктів: рекомендації 
для органів у сфері безпечності харчових продуктів

▪ Нові виклики для органів у сфері 
безпечності харчових продуктів, що 
виникають внаслідок пандемії COVID-19

▪ Працювати, як завжди, вже не є 
можливим - потрібно визначити 
найважливіші сфери роботи та їхню 
пріоритетність  

▪ Як внутрішні, так і зовнішні точки 
тиску 
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Які існують виклики та де вони наявні?

▪ Планування дій на випадок надзвичайних 
ситуацій (Плани реагування на надзвичайні 
ситуації в сфері безпечності харчових продуктів)

▪ Скорочення кадрових ресурсів через 
перерозподіл персоналу/хвороби 

▪ Зниження спроможностей харчових лабораторій

▪ Ризик для цілісності ланцюгів постачання 
продовольства через шахрайство з продуктами 
харчування

▪ Комунікація з зацікавленими сторонами
13

13



Повсякденні функції органів у сфері 
безпечності харчових продуктів

▪ Інспекції харчової продукції - сертифікація експорту - перевірки імпорту 

▪ Моніторинг і нагляд за безпечністю ланцюга виробництва та реалізації 

продовольчих товарів 

▪ Відбір проб та аналіз продуктів харчування 

▪ Ведення випадків порушення правил безпечності харчової продукції

▪ Консультування підприємств харчової промисловості щодо дотримання 

регуляторних вимог у галузі харчової промисловості

▪ Комунікація з громадськістю щодо безпеки харчової продукції та COVID-19 
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Планування на випадок надзвичайних ситуацій -
безперервність ведення бізнесу

▪ Робота вдома (ІТ-системи, 
дистанційна робота, зустрічі онлайн)

▪ Міжвідомче співробітництво та 
співпраця

▪ Навчання персоналу (розпізнавання 
COVID-19, як реагувати?) 
(Співробітники працюють в окремих 
невеликих командах) 

▪ Комунікація: аналіз і розповсюдження 
інформації
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Інспекція харчової продукції на основі ризиків

▪ Зменшення частоти перевірок харчових підприємств 
на основі ризиків

- призупинити перевірки продовольчих приміщень 
із низьким і середнім рівнями ризику?           

- тимчасовий дозвіл органам приватного сектору? 

▪ Визначити найважливіші сфери, в яких слід 
продовжувати перевірки підприємств харчової 
промисловості (до- та післязабійне обстеження, інші?)

▪ Електронний документообмін (офіційні сертифікати)?

▪ Гнучкість забезпечення виконання правил 
маркування харчової продукції?  
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Харчові лабораторії

▪ Зменшення спроможностей, оскільки 
лабораторії переорієнтовані на клінічну роботу

▪ Необхідно підтримувати мінімальну 
спроможність для розслідування інцидентів і 
скарг щодо безпечності харчової продукції

▪ Тимчасовий дозвіл приватним лабораторіям?

▪ Навчання персоналу - практики роботи (звести 
до мінімуму ризик інфікування) 
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Ризики для цілісності ланцюгів постачання 
продовольства - шахрайство з продуктами харчування

▪ Тимчасове скорочення функцій контролю харчової 
продукції

▪ Перебої в постачанні/визначення нових 
постачальників

▪ Розширення електронної комерції 

▪ Підприємства харчової промисловості потребують 
планів оцінки вразливості та мінімізації ризиків 
шахрайства з харчовою продукцією
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Виклики в сфері комунікації

▪ Надання точної та достовірної інформації

▪ Спеціальні веб-сайти (регулярно оновлюються)

▪ Зв'язок з підприємствами харчової промисловості 
(оновлення інформації щодо регуляторних вимог) 

▪ Інформація для споживачів (зв'язок з органами 
охорони здоров'я)
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Незабаром будуть надані подальші
рекомендації щодо COVID-19
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Для отримання додаткової інформації:

2121


