
 

РОБОТА В ПАРКАХ І ЗЕЛЕНИХ ЗОНАХ: 

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ПРОТИ COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коли є ризик передачі Covid-19? 
 
 
 
 
 
 

Коли на вас потрапить  
інфікована слина або  
краплинки: 

 
Виділень, що вилітають при чиханні 

або кашлі, в разі тісного контакту: 

спільне місце проживання, прямий 

контакт на відстані менше 1 м за 

відсутності захисних засобів. 

Пам'ятайте, що ви теж можете бути 

носієм вірусу і передавати його. 
 

 

 
 
 
 
 

Коли ви підносите до обличчя 
руки або заражений предмет: 

 

Серйозним ризиком передачі вірусу є 
контакт з немитими руками.  

На заражених поверхнях (предмети, 
коробки, дверні ручки…) вірус може жити 

від кількох годин до кількох днів.  
Коли ви їсте, п'єте, курите звичайну чи 

електронну сигарету, якщо у вас брудні руки 
або ви користуєтесь продуктами, пляшками 

чи склянками спільно з іншими людьми.  
Існує великий ризик при контакті руки з ротом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

Переклад українською мовою здійснено за підтримки проєкту ЄС-МОП 
«На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» 

 
 
 
Документ розроблений Міністерством праці, Міністерством сільського господарства, 
9 квітня 2020 р.  
Викладені тут рекомендації можуть доповнюватися та коригуватися залежно від 
отримання нових даних.  
З метою оновлення інформації відвідуйте сайт travail-emploi.gouv.fr. 

 



 

Три основні етапи для будь-якої роботи 
 
 

Підготовка: 
 
 
 

Складіть список абсолютно необхідного: 

 

• Засоби гігієни в кожній 

машині та на об'єктах  
– рідке мило/водно-

спиртовий гель 

– каністри чистої води не 

менше 5 л для миття рук 

– разові рушники  
– сміттєві пакети  
– гігієнічні серветки 

або миючі засоби для 

чищення знаряддя 

 
• Забезпечте достатню кількість індивідуальних пляшок 

води (3-4 л/день на кожного взимку і більше влітку), із 

позначенням імені кожного користувача на його пляшці 

 
• Правила поведінки: захисні заходи, миття рук, 

використання антисептика  
– біля каністр із водою 

 

• Дозвіл на пересування для працівників 
 

• Схема безпеки для тих, хто працює ізольовано * 
 

 
* Система зв'язку для передачі сигналу в разі недуги 
працівника на диспетчерський пост. 

 
 
 
 
 

 

• Засоби дистанційного зв'язку: без паперу/олівців 
 

– телефон (виклик, СМС)  

Організуйте робочий день: 

• Регулюйте організацію праці та час на різні операції 

згідно з надзвичайними умовами: 

– змінюйте час роботи  
– подрібнюйте перерви  
– збільшуйте час на чищення та ін.  

– розмежуйте у часі збір 

працівників, щоб обмежити 

контакти між людьми  
– уникайте колективного збору 

перед виїздом на місце роботи: 

працівники виїздять безпо-

середньо на місце роботи,                     

а після роботи повертаються 

безпосередньо додому 
 

• Передавайте вказівки телефоном, СМС, ел. поштою 

 

• Відмініть наради з працівниками 

 

• Організуйте приймання матеріалів, вантажні роботи 

так, щоб обмежити контакти 

 
• Організуйте обробку спецодягу на підприємстві 
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Три основні етапи для будь-якої роботи 
 
 

Підготовка: 
 
 
 

Упереджуйте спільне виконання завдань: 

 

• Організуйте виїзд на місце роботи  
– не громадським транспортом (пікап, фургон...): 

власний транспорт  
– в разі спільної поїздки: 2 людини на машину (1 

спереду/1 ззаду)  
– виїзд на найвіддаленіші місця роботи на початку дня  

 
 
 
 
 

 

або на початку тижня, щоб уникнути накопичення 

втоми. 
 
 

• Організуйте перерви  
– заохочуйте обідати вдома, наодинці в машині або на 

повітрі, якщо дозволяє погода, із дотриманням 

відстані не менше 1 м між людьми.   

 
 

Виконання: 
 

У постачальника матеріалів/рослин: На місці роботи: 

•  Забирайте замовлений товар тільки після підтвердження 
його наявності, готовності та часу видачі 

• Плануйте індивідуальну роботу (ізольовано від інших, із 
передбаченням схеми попередження окремих працівників), 

•  Пред'явіть документ про ваше замовлення відповідальному 
за регулювання в'їзду і залишайтесь у машині з заглушеним 
двигуном, поки ваше замовлення буде готове до видачі 

 

• Завантажте товар, покладений біля машини, після того, як 
працівник піде 

• Покладіть накладні на стіл і забирайте їх, коли працівник буде 
на достатній відстані від вас 

на окремих ділянках, з проміжком у кілька рядків один від одного       
та зі зміщенням один відносно одного. Якщо необхідно 
виконувати завдання кільком особам, утворюйте групи по двоє, 
по троє і не міняйте їх склад до нового розпорядження. 

• Плануйте роботу паралельно один одному, а не обличчям один 
до одного, і завжди дотримуйтесь безпечного дистанціювання. 

• При послідовному виконанні завдання кількома людьми 
забезпечте  потрібний часовий інтервал між ними, щоб 
витримувати безпечну дистанцію (напр., обрізання, 
прополювання і збирання відходів).  

• При передачі вантажів спочатку кладіть їх, а потім забирайте, 
щоб уникнути прямої передачі з рук у руки між працівниками.  
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Три основні етапи для будь-якої роботи 
 

 

Виконання: 
 

 

• Обмежуйте ротацію на роботі протягом дня 

• Забезпечуйте людей індивідуальним знаряддям  

Спільне знаряддя слід регулярно чистити при кожній 
передачі від одного іншому, на початку й наприкінці 
роботи 

• Робота машин і техніки  
– Тільки одна людина в кабіні  
– Закріплюйте одну й ту ж машину за працівником, а в разі 

зміни водія чистіть кермо, важелі управління, ручки… 

– Попереджайте про навішування/зняття знаряддя, 

якщо працюєте вдвох 

– Не тримайте в кабіні брудні інструменти, ганчірки, 

рукавички. Складайте їх у іншому місці (урни для 

разових рукавичок, ящики для інструментів) 
 

• Не допускайте на об'єкт відвідувачів і сторонніх 

осіб 
 

Робота у приватних замовників: 

• Перший етап: зв'яжіться з клієнтом 

телефоном, ел. поштою чи іншим способом 

зв'язку для отримання його згоди на 

виконання робіт. 

 
 
 
 
 

 

• Якщо дана робота не може бути призупинена, продовжуйте 

виконувати її із дотриманням вимог щодо карантину та 

виконанням відповідних правил: 

– ведіть переговори телефоном і домовляйтесь 

про порядок вашої роботи  
– замовник впускає вас на територію і не виходить до кінця 

роботи, за потреби, підтримуючи зв'язок із вами телефоном  

– не заходьте в будинок чи в приміщення без потреби 

(напр., до туалету) і ретельно дезинфікуйте руки перед 

тим як увійти всередину і вийти з дому  
– позначте, наскільки можливо, місце роботи (сигнальною 

стрічкою, щитом) на весь час роботи  

– після роботи замовник зачиняє за вами в'їзд.  

Використання засобів індивідуального захисту: 

 

• Користування робочими рукавичками, щоб 

уникнути порізів, забруднення тощо, це також 

полегшить миття рук у подальшому. 
 
• Мийте руки щоразу як знімаєте той чи інший засіб 

захисту: рукавички, окуляри, комбінезон, маску та ін. 
 
• Увага: піднесені до обличчя заражені рукавички 

можуть бути джерелом інфекції.  
Краще частіше мити руки, ніж постійно носити одні й 

ті самі рукавички. 
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Три основні етапи для будь-якої роботи 
 

 

Виконання: 
 

Робота на деревах: •   Організація допомоги травмованому працівнику на дереві. 
Якщо працівник дістане травму на дереві і не буде в змозі 
спуститися сам, його життя опиниться під загрозою, а сам він - 

•   Не працювати самому. Заборона ізольованої роботи на 
деревах має виконуватися в усіх випадках. Робота має 
бути організована так, щоб уникнути будь-якого ризику 
зараження між працівниками 

у ситуації серйозної безпосередньої небезпеки. 
Рятувальні дії мають бути виконані негайно в порядку, що 
встановлений для рятування травмованих у подібних 
випадках 
 
.   

 

Контроль: 
 
 

 

• Дотримання вимог щодо дистанціювання 

 

• Наявність необхідних засобів гігієни та доступу до води 

 

• Правильне виконання процедур чищення й прибирання 

 

• Обговорювати непередбачені ситуації, які могли виникати протягом дня, щоб скоригувати запроваджені заходи безпеки, 
дотримуючись при цьому безпечної дистанції між людьми 

 

• Регулярно розпитувати працівників про стан їхнього здоров'я (можливі симптоми, психологічний стан, 

побоювання, нерозуміння тощо 
 

Увага: За одним ризиком може ховатися інший! Переконайтесь, що увага до небезпеки інфікування не применшує важливості і 
не зменшує уваги до інших ризиків, властивих даній роботі (вантажні роботи, монотонна робота, падіння з висоти, хімічні ризики, а 
також необхідність використання засобів індивідуального захисту тощо)  
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