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 X Перелік скорочень

 X COVID-19 Коронавірусна хвороба 2019 р.1

 X БЗР Безпека та здоров’я на роботі

 X ЗІЗ Засоби індивідуального захисту

 X SARS-CoV-2 Коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2

 X МСП Малі та середні підприємства

1. Згідно з керівними документами ВООЗ вірус SARS-CoV-2 у цьому документі називається «вірусом, що спричиняє 
COVID-19» або «коронавірусною інфекцією COVID-19». Див. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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 X 1. ПЕРЕДМОВА

Мета цього документа — надати базові знання про профілактику на роботі коронавірусної 
хвороби, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, яка поширюється по всьому світу. У ньому малим 
і середнім підприємствам (МСП) пропонується Контрольний перелік заходів для оцінки ри-
зиків COVID-19 та інформація для вжиття дій, спрямованих на захист безпеки та здоров’я 
їхніх працівників.

Хоча, як очікується, ці заходи та рекомендації будуть корисними й у разі спалахів інших хво- 
роб, у процесі застосування Контрольного переліку деякі галузі чи підприємства, можливо, 
визначать додаткові заходи контролю, які їм знадобляться. Оскільки знання про цей вірус 
і це захворювання постійно вдосконалюються, рекомендуємо регулярно актуалізувати 
запропоновані інструменти, заходи та політику, щоб забезпечити реалізацію найновіших 
запобіжних і корегувальних дій, водночас незмінно забезпечуючи відповідність націо-
нальним законам і нормативним актам.

 X 2. ПРО ПАНДЕМІЮ COVID-19

В останні два десятиріччя світ став свідком низки спалахів інфекційних захворювань, які про- 
демонстрували високу швидкість поширення.

Сьогодні посилюється занепокоєння щодо продовження поширення COVID-19 у деяких ре-
гіонах світу й завдання збереження зниженої швидкості її поширення — в інших. Уряди, ро- 
ботодавці, працівники та їхні організації стикаються з колосальними викликами, намага-
ючись боротися з пандемією COVID-19 і захищати безпеку та здоров’я на роботі. 
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У січні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ого-
лосила спалах нової коронавірусної хвороби в провінції Хубей 
(Китай) надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу в галузі охо-
рони громадського здоров’я.
Через два місяці, 11 березня 2020 року, ВООЗ оголосила спалах 
COVID-19 пандемією.

 X Вставка 1. Основна інформація про COVID-19

Що таке коронавірус?
Коронавіруси — це велике сімейство віру- 
сів, які поширені у тварин і можуть спри-
чинити захворювання у тварин або людей. 
Іноді люди інфікуються цими вірусами, які 
потім можуть передаватися іншим людям. 
Відомо, що в людей деякі коронавіруси 
спричиняють респіраторні інфекції — від 
звичайної застуди до тяжчих хвороб, таких 
як близькосхідний респіраторний синдром 
(MERS) і тяжкий гострий респіраторний син- 
дром (SARS). Найостанніший із виявлених 
коронавірусів спричиняє коронавірусну 
хворобу COVID-19.

Що таке COVID-19?
Коронавірусна хвороба (COVID-19) — це 
інфекційна хвороба, яку спричиняє нещо- 
давно виявлений коронавірус, відомий як 
коронавірус тяжкого гострого респіратор- 
ного синдрому 2 (SARS-CoV-2). Перші випад- 
ки COVID-19 у людини були виявлені в груд- 
ні 2019 р. у місті Вухань (Китай).

Який інкубаційний період 
COVID-19?
За оцінками, інкубаційний період COVID-19 
триває від 1 до 14 днів, найчастіше приблиз- 
но п’ять днів.

Як поширюється COVID-19?
Коли людина, яка хворіє на COVID-19, кашляє 
чи видихає, вона виділяє крапельки інфіко-
ваної рідини. Якщо люди перебувають у ме- 
жах одного метра від такої особи, вони мо- 
жуть заразитися COVID-19, вдихнувши кра- 
пельки, які викашляла чи видихнула вище- 
згадана особа. Крім того, ці крапельки здебіль- 
шого падають на поверхні та предмети, які 
знаходяться поруч — наприклад, парти, 
столи чи телефони. Люди можуть зарази-
тися COVID-19, торкнувшись забруднених 
поверхонь чи предметів, а потім торкнув- 
шись своїх очей, носа чи рота.

Які симптоми COVID-19?
Найбільш поширені симптоми COVID-19 
— лихоманка, втома й сухий кашель. У 
деяких пацієнтів можуть спостерігатися бо- 
лі різного характеру, закладеність носу, 
нежить, біль у горлі або діарея. Ці симптоми 
зазвичай виражені слабо й розвиваються 
поступово. У деяких інфікованих не розви-
вається жодних симптомів, і вони не почу- 
ваються нездоровими. Проте, згідно з на- 
явною інформацією, приблизно 1 із 6 ви-
падків COVID-19 призводить до тяжкої фор- 
ми хвороби та утрудненого дихання. У літніх 
людей та осіб, які мають супутні патологічні 
стани, імовірність розвитку тяжкої форми 
захворювання вища.

Докладнішу інформацію можна знайти у відповідях ВООЗ на запитання про коронавірусну хворобу за 
посиланням https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Джерело: Перед обличчям пандемії: забезпечення безпеки і здоров’я на роботі. Женева, МОП, 2020 р.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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 X 3. ЧОМУ ВАШОМУ ПІДПРИЄМСТВУ НЕОБХІДНО 
ЗАПРОВАДИТИ ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ 
COVID-19 І ПОМ’ЯКШЕННЯ ЇЇ НАСЛІДКІВ?

Ця пандемія спричиняє величезний соціально-економічний вплив на працівників усіх галузей 
економіки та всіх видів діяльності, особливо на МСП та в неформальній економіці, наслідком 
чого є безпрецедентне скорочення економічної активності та робочого часу. За оцінками 
МОП, втрати робочого часу в першому півріччі 2020 року зросли, особливо в країнах, що роз- 
виваються. У порівнянні з четвертим кварталом 2019 року, у першому кварталі 2020 року за-
гальносвітовий обсяг робочого часу скоротився приблизно на 5,4 відсотка (що еквівалентно 
повному робочому часу 155 млн працівників). За оцінками, втрати робочого часу в другому 
кварталі 2020 року проти останнього кварталу 2019 року сягнуть 14,0 відсотків (що еквівалентно 
повному робочому часу 400 млн працівників).2 Дані свідчать про те, що працівники в країнах, 
що розвиваються, особливо в неформальній економіці, постраждали більшою мірою, ніж під 
час минулих криз. За оцінками МОП, майже 1,6 млрд працівників неформальної економіки — 
76 відсотків неформальних працівників світу — зазнали істотного впливу карантинних заходів і 
(або) працюють у найбільш постраждалих галузях, як-от гуртова й роздрібна торгівля, обробна 
промисловість, послуги розміщення й громадського харчування, де більшу частину робочої 
сили складають жінки.3 Крім того, криза, спричинена COVID-19, несумірно сильно з усіх боків 
впливає на жінок, що працюють, тому є ризик втрати деяких досягнень останніх десятиріч і 
загострення гендерної нерівності на ринку праці.4

Крім кризи як такої, є занепокоєння щодо відновлення економічної активності в спосіб, який 
забезпечить підтримання прогресу, досягнутого в припиненні передачі вірусу.

Хоча органи охорони здоров’я всього світу працюють над стримуванням спалаху COVID-19, їхні 
зусилля не досягнуть успіху, якщо підприємства не здійснюватимуть заходи з профілактики 
захворювання й пом’якшення його наслідків у робочих зонах. Треба зазначити, зокрема, таке:

 X роботодавці несуть загальну відповідальність за забезпечення вжиття всіх прак- 
тично здійсненних запобіжних і захисних заходів із метою максимального змен-
шення професійних ризиків, причому до них, як правило, можна застосовувати 
санкції за порушення національного законодавства або нехтування ним;

 X якщо робоча зона заражена вірусом, він може передаватися людям, які взаємодіють 
із працівниками. Це, зокрема, сім’ї ваших працівників, постачальники, покупці та 
населення загалом;

2. Вісник МОП: COVID-19 і сфера праці. П’ятий випуск. 30 червня 2020 р.
3. Вісник МОП: COVID-19 і сфера праці. Четвертий випуск. 27 травня 2020 р.
4. Вісник МОП: COVID-19 і сфера праці. П’ятий випуск. 30 червня 2020 р.
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 X інфікування працівників може знижувати продуктивність праці з усіх боків, прямо 
або опосередковано, та спричиняти негативний вплив на бізнесову діяльність, як-от:

 X порушення ходу діяльності та постійні виробничі втрати через відсутність пра-
цівників;

 X зниження мотивації до праці, ослаблення морального духу працівників, збіль-
шення кількості невиходів на роботу;

 X витрати на перепідготовку працівників для виконання роботи й на можливий 
набір працівників на вакантні посади;

 X штрафи чи судові процеси в результаті випадків погіршення здоров’я.

Якщо ваше підприємство ще не готове, необхідно підготуватися ПРОСТО ЗАРАЗ. Навіть якщо у 
вашій країні зафіксовано небагато випадків захворювання, рекомендується негайно здійснити 
перевірку та (або) вжити заходів для обмеження пандемії. Превентивні заходи проти COVID-19 
могли б також виявитися корисними в інших надзвичайних ситуаціях у галузі громадського 
здоров’я з аналогічними характеристиками. Роботодавцям і працівникам треба почати засто- 
совувати заходи з профілактики та пом’якшення наслідків COVID-19 невідкладно, навіть якщо в 
громадах, де вони працюють, випадків COVID-19 не виявлено.

 X 4. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО 
COVID-19 ДЛЯ МСП: СТИСЛИЙ ОПИС І ПОРЯДОК 
РОБОТИ З ПЕРЕЛІКОМ

Контрольний перелік заходів щодо COVID-19 для МСП — це простий інструмент, покликаний 
допомогти МСП у підготовці заходів їхнього реагування на пандемію COVID-19 за допомогою 
оцінки ризиків для підприємства й забезпечення готовності робочих зон до поточної та 
майбутніх епідемій (наприклад, епідемії грипу). Контрольний перелік заходів включає п’ять 
напрямів (I–V), поділених на 30 заходів.
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОНТРОЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ

 X 1. Призначте групу в складі вищого керівництва, керівників середньої ланки, 
представників працівників, а також співробітників, відповідальних за безпеку 
та здоров’я на підприємстві.

 X 2. Проведіть інструктаж і навчання групи щодо етапів використання Кон-
трольного переліку (див. напрями I–V і заходи 1–30, викладені нижче, а також 
додаткові детальні примітки, наведені в розділі 5).

 X 3. Заповніть Контрольний перелік і запишіть результати.

 X 4. Сплануйте всією групою, які заходи мають бути виконані, ким і коли. Знай-
діть спосіб застосування заходу і, якщо необхідно, проконсультуйтеся з керів-
ником напряму або працівниками.

 X Якщо захід уже впроваджений або не потрібен, зазначте «НІ» під надписом 
«Чи пропонуєте ви цей захід?» 

 X Якщо ви вважаєте, що захід був би доречним, зазначте «ТАК».

 X У секції «Примітки» наведіть коментарі, опишіть ситуацію або додайте про-
позицію.

 X 5. Ще раз подивіться на пункти, де ви відповіли «ТАК». Виберіть пункти, які ви 
вважаєте найважливішими, та позначте їх як «Пріоритет»*.

 X 6. Відразу після заповнення Контрольного переліку організуйте колективне 
обговорення з групою для підготовки пропозицій керівництву (досвід показав, 
що цей крок є неодмінним для сприяння позитивним змінам).

 X 7. Представте результати колективного обговорення керівництву для плануван- 
ня безперервного запровадження вдосконалень.

Групі треба, не вагаючись, звертатися за уточненнями до органів із безпеки та здо- 
ров’я на роботі (БЗР), інспекцій праці, національних організацій із безпеки або націо- 
нальних професійних об’єднань із питань БЗР, організацій роботодавців та праців- 
ників.

Це невичерпний перелік усіх необхідних заходів. Групі треба додати до Контрольного 
переліку всі додаткові пункти, які вона вважає доречними, для покращення реагування 
на COVID-19 у робочій зоні.

Під час розроблення плану профілактики та контролю COVID-19 на роботі керівництву 
необхідно дотримуватися відповідних національних правових зобов’язань.

* Пріоритети треба визначати відповідно до більшої чи меншої імовірності впливу цієї ситуації на 
здо-ров’я працівників, її тяжкості та нагальності.
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 X I. ЗБИРАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБМІН НЕЮ

1 Регулярно консультуйтеся зі своїми службами з питань здоров’я на 
роботі, місцевими органами охорони здоров’я або іншими партне- 

рами, які, можливо, розробили інформаційні матеріали щодо профілак- 
тики ризику інфікування вірусом на роботі та інші технічні рекомендації.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

2 Створіть на підприємстві систему надання працівникам актуальної та правдивої інформації 
про перебіг ситуації з COVID-19 з посиланням на інформацію, оприлюднену національними чи 

місцевими органами охорони здоров’я.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

 X II. РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3Розробіть і опублікуйте заяву про зобов’язання і відповідаль- 
ність керівництва щодо зменшення ризику впливу вірусу та пе- 

редачі COVID-19 на роботі, консультуючись із представниками пра-
цівників.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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4 Розробіть план забезпечення готовності та реагування для про-
філактики COVID-19 на роботі з огляду на всі напрями роботи та 

завдання, що виконуються працівниками, та потенційні джерела за-
раження.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

5 Інтегруйте питання безпеки та здоров’я у ваш план дій у 
надзвичайних ситуаціях та забезпечення безперебійної 

діяльності, а також урахуйте інші вимоги, що стосуються праці, зо- 
крема щодо необхідності виконання операцій меншою кіль-
кістю працівників.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

6 Розробіть план можливих дій у разі виявлення на підприємстві підтвердженого випадку 
COVID-19 або підозри на нього, що включає, серед іншого, повідомлення, контроль і дезінфекцію 

відповідно до національних керівних документів.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

7 Створіть механізм моніторингу й оцінювання стратегій та 
планів профілактики COVID-19.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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 X III. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

8 Створіть карту небезпеки всіх операцій, що охоплюють усі види робіт.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

9Оцініть ризик потенційної взаємодії серед працівників, підрядників, споживачів та відвідува- 
чів на підприємстві та забруднення робочого середовища і здійсніть заходи для усунення ви-

явлених ризиків.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

 X IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

10 Заохочуйте дистанційну роботу неключових праців-
ників, щоб звести до мінімуму передачу COVID-19 на 

роботі. 

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

11 Якщо дистанційна робота практично неможлива, запровадьте позмінну роботу, щоб уни-
кнути великої концентрації працівників на об’єктах.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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12Уникайте відряджень у некритичних випадках. Оцініть ризик інфікування COVID-19, якщо 
плануються відрядження (для всіх фаз поїздки та виконання робочих завдань).

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

13Уникайте особистих зустрічей, віддаючи перевагу телефонним дзвінкам, електронній пош- 
ті або віртуальним зустрічам. Якщо необхідно організувати зустрічі, передбачте місце, яке дає 

змогу забезпечити фізичне дистанціювання.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

14 Проведіть навчання керівництва, працівників та їхніх представників щодо запровадже- 
них заходів із запобігання ризику інфікування вірусом і щодо порядку дій у випадку інфі-

кування. Для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, навчання повинно включати 
питання правильного використання, обслуговування й утилізації засобів індивідуального захи- 
сту (ЗІЗ).

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

15 Надайте працівникам, які доставляють продукцію, водіям вантажних автомобілів та іншим 
транспортним працівникам допомогу для зведення до мінімуму прямого контакту зі спо-

живачами та дотримання правил особистої гігієни, як-от миття рук і використання антисептиків 
для рук. Розгляньте питання про надання засобів індивідуального захисту, якщо працівники без-
посередньо контактують із клієнтами.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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16 Організуйте роботу так, щоб забезпечити 
фізичне дистанціювання на відстань не 

менш як 2 метри від інших осіб або на іншу від-
стань, рекомендовану відповідним компетент- 
ним органом.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки: 

17 Забезпечте персонал, споживачів і відвідувачів просторими й лег-
кодоступними місцями, де вони можуть помити руки з милом і во-

дою, продезінфікувати руки антисептиками, а також заохочуйте культуру 
миття рук.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД?  

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

18Установіть дозатори з антисептиком для рук у видних місцях навколо робочої зони та забез-
печте їх регулярне наповнення.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? ? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

19Заохочуйте культуру регулярного витирання столів і робочих 
місць, дверних ручок, телефонів, клавіатур і робочих об’єк- 

тів антисептиком і регулярної дезінфекції місць загального кори-
стування, зокрема туалетів. Поверхні, яких часто торкаються, треба 
мити частіше. Залежно від діяльності, розгляньте питання про залу-
чення спеціалізованих служб із прибирання й дезінфекції.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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20 Посильте витяжну вентиляцію й збільште подачу чи- 
стого повітря до кімнат та робочих приміщень із висо- 

ким ризиком інфікування вірусом.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

21 Заохочуйте належну респіраторну гігієну у робочій зоні, наприклад 
прикривання рота й носа під час кашлю або чхання в зігнутий лікоть 

або серветку, та поширюйте інформацію про цю гігієну.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

22 Забезпечте соціальне дистанціювання на підприємстві 
та тримайтеся якомога далі від «місць скупчення лю-

дей» (місць, де люди зустрічаються і збираються). 

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

23 Видайте придатні захисні маски для обличчя й забезпечте наяв-
ність у робочих зонах паперових серветок для тих, у кого виникає 

нежить або кашель, а також закритих сміттєвих відер для викидання цих 
серветок із дотриманням вимог гігієни. 

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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24 Організуйте ізоляцію будь-якої особи, у якої розвиваються симптоми COVID-19 на роботі, до 
моменту перевезення до відповідного медичного закладу. Організуйте дезінфекцію робо- 

чої зони й медичний огляд осіб, які тісно контактують або контактували з особами, у яких виникли 
вищезгадані симптоми.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

 X V. ЗАХИСТ І ПІДТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

25 Згідно з національними стандартами розширте можливості щодо отримання виплат у пе- 
ріод тимчасової непрацездатності, виплати допомоги у зв’язку з хворобою, відпусток у зв’яз- 

ку з народженням дитини/для догляду за дитиною та повідомте про це всіх працівників.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

26Повідомте працівників про те, що вони мають право залишити робочу зону в разі виник-
нення неминучої та серйозної загрози життю або здоров’ю відповідно до національного за- 

конодавства і встановлених процедур та негайно повідомити свого безпосереднього керівника про 
таку ситуацію.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

27 Підтримуйте регулярне спілкування з працівниками та представниками працівників, зо- 
крема через інтернет або, якщо це неможливо, телефоном.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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28 Допомагайте працівникам долати нові психосоціальні ризики, засвоювати нові форми 
організації праці, а також заохочуйте їх вести здоровий спосіб життя, включно з харчу-

ванням, відпочинком і сном, фізичною активністю та підтриманням соціальних контактів із дру-
зями та родиною.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

29 Відповідно до рекомендацій місцевих органів влади заохочуйте працівників, у яких підо-
зрюються симптоми COVID-19, не приходити на роботу й дотримуватися інших аспектів цих 

рекомендацій.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:

30 У разі серйозного погіршення здоров’я працівників, зо- 
крема утрудненого дихання, порекомендуйте їм зве-

рнутися до їхнього лікаря або місцевого медичного закладу й по-
відомити про свої поїздки останнім часом та симптоми.

ЧИ ПРОПОНУЄТЕ ВИ ЦЕЙ ЗАХІД? 

НІ £              ТАК  £  Пріоритет  £  

Примітки:
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 X 5. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО 
COVID-19 ДЛЯ МСП: ДЕТАЛЬНІ НОТАТКИ 
ЗА НАПРЯМАМИ

Нижче наведено детальні нотатки з напрямів I–V (включно з заходами 1–30) Контрольного пе-
реліку заходів щодо COVID-19 для МСП.

 X ЗБИРАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБМІН НЕЮ

 X РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 X ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

 X ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 X ЗАХИСТ І ПІДТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 X НАПРЯМ I. ЗБИРАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБМІН НЕЮ

1 ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ТА ПІДТРИМКА  
Регулярно консультуйтеся зі своїми службами з питань здоров’я на роботі, місцевими ор-

ганами охорони здоров’я або іншими партнерами, які, можливо, розробили інформаційні ма-
теріали щодо профілактики ризику інфікування вірусом на роботі та інші технічні рекомендації.

Примітки: Необхідно збирати й аналізувати конкретну і правдиву інформацію щодо COVID-19. 
Вона може включати документи та інші публікації національних та міжнародних організацій та 
відомств у сфері безпеки та здоров’я або міністерств здоров’я, праці чи транспорту, а також ре- 
цензовану наукову літературу тощо.

Наприклад, дуже важливо знати кількість випадків COVID-19 у районі, де розташоване підпри- 
ємство, тому що це корисно для оцінки ризиків контактного зараження.

Дуже актуальним аспектом є надійність джерел інформації. Під час епідемії часто трапляється 
швидке поширення інформації всіх видів із численних джерел, включно з чутками, плітками 
та неправдивими відомостями, що може спричинити паніку серед населення.

Через новітній характер вірусу й постійний розвиток наукових знань необхідно забезпечити 
регулярний моніторинг отриманої інформації та її актуалізацію за допомогою оперативного об- 
міну інформацією, порадами та думками між фахівцями або посадовцями галузі охорони здо- 
ров’я.
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2 НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
Створіть на підприємстві систему надання працівникам ак-

туальної та правдивої інформації про перебіг ситуації з COVID-19, 
з посиланням на інформацію, оприлюднену національними чи 
місцевими органами охорони здоров’я.

Примітки: Таку інформацію треба надавати працівникам у зру- 
чній формі, легкозрозумілій усім. Нею можна також ділитися зі 
своїми клієнтами, постачальниками, сусідніми підприємства- 
ми та іншими діловими партнерами. 

 X НАПРЯМ ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА

3 ЗАЯВА  
 Розробіть і опублікуйте заяву про зобов’язання і відповідальність керівництва щодо змен-

шення ризику впливу вірусу та передачі COVID-19 на роботі, консультуючись із представниками 
працівників.

Примітки: Чітке зобов’язання вищого керівництва створює потужне підґрунтя для ефективної 
співпраці між роботодавцями та їхніми працівниками. Запропонуйте працівникам надати ідеї 
та думки щодо того, як вони разом можуть захистити своє здоров’я й робочі зони від COVID-19 
та майбутніх епідемій. Для збирання цих ідей та думок треба проводити регулярні зустрічі.

4 ПЛАН  
Розробіть план забезпечення готовності та реагування 

для профілактики COVID-19 на роботі з огляду на всі напрями 
роботи та завдання, що виконуються працівниками, та по-
тенційні джерела зараження.

Примітки: У межах систем управління БЗР підприємства 
мають вживати заходів для запобігання надзвичайним си-
туаціям, забезпечення готовності до них і реагування на та- 
кі ситуації за різними сценаріями, включно зі спалахами епі-
демій. Такі заходи мають відповідати характеру й масштабам підприємства, а здійснювати 
їх потрібно в співпраці зі сторонніми службами з надзвичайних ситуацій та відповідними 
компетентними органами. Процедури внутрішньої та зовнішньої комунікації мають бути 
чітко і зрозуміло визначені, включно з легкодоступною контактною інформацією місцевих 
служб екстреного реагування. Треба підготувати та забезпечити належними засобами заходи 
першої медичної допомоги, протипожежної профілактики та охорони, шляхи та плани ева- 
куації, а також відповідний персонал. Треба періодично проводити навчання і тренування 
для забезпечення постійної готовності. 

INFORMATION.Establish
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Конкретний план забезпечення готовності та реагування для профілактики COVID-19 на роботі 
треба розробити з урахуванням вищевикладених аспектів та інтегрувати в політику підпри-
ємства з БЗР.

Працівники мають бути залучені на всіх етапах розроблення таких планів, а їхній внесок треба 
заохочувати та враховувати.

Такі плани мають передбачати практичні способи захисту працівників, зокрема надання медич- 
ної допомоги, заохочення особистої гігієни та зміну організації праці (див. напрями III та IV). Це 
спільні зусилля, які дають змогу всьому персоналу, працівникам і роботодавцям (керівникам) 
постійно відчувати гордість і свою причетність як активних учасників цього процесу до ство-
рення безпечного і здорового підприємства.

5 ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  

Інтегруйте питання безпеки та здоров’я у ваш план дій у 
надзвичайних ситуаціях та забезпечення безперебійної 
діяльності, а також урахуйте інші вимоги, що стосуються 
праці, зокрема щодо необхідності виконання операцій 
меншою кількістю працівників.

Примітки: План забезпечення безперебійної діяльності, що 
розробляється за повноцінною участю працівників, допоможе визначити ризики, які могли б 
вплинути на конкретне підприємство чи організацію в умовах кризи, та розробити стратегії 
зменшення її наслідків.

Цей план має охопити ключові заходи, спрямовані на підтримання роботи підприємства в 
надзвичайних умовах, спричинених пандемією (на засадах дистанційної роботи, позмінної 
роботи та інших нетипових форм роботи з меншою кількістю робочої сили), зокрема щодо по-
стачання сировини й матеріалів, створення резерву готівкових коштів на екстрений випадок, 
надходження коштів із банків, транспортних засобів і доставляння продукції споживачам. План 
має бути доведений до відома всіх працівників, підрядників і постачальників.

6 ПЛАН ДІЙ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 
АБО ПІДОЗРИ НА COVID-19  

Розробіть план можливих дій у разі виявлення на підприємстві підтвердженого випадку COVID-19 
або підозри на нього, що включає, серед іншого, повідомлення, контроль і дезінфекцію відпо-
відно до національних керівних документів.

Примітки: Нагляд за станом здоров’я — важливий захід профілактики. Підприємства мають 
стежити за станом здоров’я працівників, розробити протоколи дій у разі виявлення підтвер- 
джених випадків або підозри на COVID-19 і передбачити захист медичних та приватних да- 
них відповідно до національного законодавства й керівних документів.
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Якщо виявлено працівників, які мали тісний контакт з особами, інфікованими COVID-19, їм треба 
дати вказівку додержуватися інструкцій медичної служби або їхнього лікаря та органів охорони 
здоров’я.

Треба розробити протоколи, за якими працівники, у яких з’явилися симптоми або підтверджено 
COVID-19, мають залишатися вдома. Треба за допомогою плакатів поінформувати працівників 
про необхідність залишитися вдома і звернутися за медичною допомогою в разі наявності 
симптомів COVID-19. Такі протоколи треба довести до відома всіх працівників, наприклад, 
за допомогою плакатів, які необхідно розмістити на видних місцях, зокрема на вході до під-
приємства. На цих плакатах також треба навести інформацію про заходи гігієни (наприклад, мит- 
тя рук і респіраторний етикет, що описано нижче).

Треба ввести в дію адміністративні процедури, які забезпечать отримання працівниками гро-
шової допомоги, передбаченої законом (див. напрям V, захід 25). 

7 МОНІТОРИНГ І ОЦІНЮВАННЯ  
Створіть механізм моніторингу й оцінювання стратегій та планів профілактики COVID-19.

Примітки: Вищезгадані стратегії та плани профілактики треба регулярно переглядати, щоб за- 
безпечити їхню постійну відповідність вимогам.

План забезпечення готовності підприємства має відповідати цільовому призначенню. Під-
готуйте проєкт плану й розробіть його крок за кроком, додаючи оновлену інформацію, актуальні 
вимоги та нові ідеї.

Безперервний моніторинг умов БЗР і проведення належної оцінки ризиків дадуть змогу за-
безпечити адаптацію заходів контролю до змін ситуації зі спалахом захворювання, конкретних 
процесів, що розгортаються, умов праці та характеристик робочої сили в процесі пандемії та 
після неї. Підприємствам треба здійснювати моніторинг служб здоров’я на роботі, місцевих 
органів охорони здоров’я та інших партнерів щодо отримання інформації, матеріалів і технічних 
рекомендацій.

 X НАПРЯМ III. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

8 СТВОРЕННЯ КАРТИ НЕБЕЗПЕК 
Створіть карту небезпек усіх операцій, що охоплюють усі види робіт.

Примітки: Небезпека — це будь-що, здатне завдати шкоди безпеці та здоров’ю людини. Для 
цілей створення карти небезпеки в межах оцінки ризику COVID-19 небезпека — це вірус, що 
викликає COVID-19, і його характеристики, зокрема шляхи передачі та стійкість вірусу на різ- 
них поверхнях.

Обійдіть підприємство й подивіться, що б практично могло спричинити контакт із вірусом, 
для того, щоб визначити, які види робіт, трудові процеси та елементи робочих зон потенційно 
можуть сприяти інфікуванню (контакт між людьми або контакт людини з імовірно забрудненим 
вірусом обладнанням). 
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Виявлення небезпеки треба здійснювати за нормальних робочих умов, проте пандемія спри-
чиняє необхідність оцінити, чи змінюється вищезгаданий ризик залежно від різних способів 
роботи. Наприклад, може виникнути потреба в підтриманні виробництва меншою кількістю 
працівників. Робота зі зменшеною чисельністю робочої сили може підвищити імовірність не-
щасних випадків на роботі внаслідок технічних і людських факторів, як-от ослаблення контролю 
за машинами, стрес чи втома.

9 ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ  
Оцініть ризик потенційної взаємодії серед працівників, підрядників, споживачів та відві-

дувачів на підприємстві та забруднення робочого середовища і здійсніть заходи для усунення 
виявлених ризиків.

Примітки: Для того, щоб здійснити належні заходи для захисту працівників від професійних ри- 
зиків зараження вірусом — наскільки це є практично можливим — роботодавцям треба про-
вести оцінку ризиків. 

Оцінка ризиків — це процес вивчення ризиків для безпеки та здоров’я, що виникають через 
наявність небезпечних факторів на роботі.

Узагалі кажучи, професійний ризик — це поєднання імовірності настання небезпечної події та 
тяжкості травм або іншої шкоди, завданої здоров’ю людей унаслідок такої події.

Отже, під час оцінки ризику зараження на роботі враховуються:

 X імовірність контакту з вірусом з урахуванням характеристик вірусу, зокрема шля- 
ху його передачі, наприклад, передачі від людини до людини через маленькі кра- 
пельки з носа чи рота або передачі через предмети та поверхні, забруднені кра- 
пельками;

 X тяжкість наслідків для здоров’я, що виникли в результаті, з урахуванням інди- 
відуальних факторів, як-от вік, первинні захворювання та порушення здоров’я, а 
також наявних заходів контролю впливу вірусу.

ЯК ОЦІНИТИ РИЗИКИ У РОБОЧІЙ ЗОНІ

Виконайте нижченаведені п’ять кроків.

 X Крок 1. Виявити небезпечні фактори.

 X Крок 2. Визначити, кому може бути завдано шкоди і як саме.

 X Крок 3.  Проаналізувати ризики: визначити заходи контролю ризиків для 
безпеки та здоров’я та ухвалити відповідні рішення щодо них.

 X Крок 4. Зафіксувати, хто відповідає за реалізацію заходів контролю і яких 
саме, а також установити строки виконання.

 X Крок 5. Занотувати висновки, здійснити моніторинг та перегляд оцінки 
ризиків і за потреби оновити її.
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Оцінка ризиків дає змогу оцінювачам з’ясувати, чи запроваджено належні запобіжні заходи 
або ж треба здійснити додаткові кроки для запобігання завданню шкоди особам, які зазнають 
ризику, зокрема працівникам, підрядникам, споживачам і відвідувачам. Роботодавці зобов’я-
зані оцінювати ризики щоразу, коли відбувається зміна в робочому процесі та (або) виник- 
ли нові ризики чи встановлено, що заходи контролю ризиків недостатні або неадекватні. 

Дії з профілактики та пом’якшення наслідків поширення COVID-19 у робочій зоні треба реалізувати 
разом із заходами з усунення інших ризиків для безпеки та здоров’я на роботі. Треба належним 
чином подбати про те, щоб уникнути здійснення заходів для запобігання контакту з вірусом, які 
створюють нові джерела ризику. Важливо оцінити певні фактори, зокрема — і не тільки — безпеку 
поїздок на роботу і з роботи та наявність персоналу і служб, критично важливих для безпеки (тех-
нічного обслуговування, першої допомоги, екстрених служб тощо).

Запорукою успіху є співробітництво з працівниками, керівництвом і фахівцями з БЗР. Після оцінки 
ризиків готується план дій, в якому зазначаються заходи контролю ризиків, які мають бути 
здійснені. Відповідно до ієрархії заходів контролю, якою встановлено черговість запобіжних і 
захисних заходів, такі заходи мають спрямовуватися насамперед на усунення ризику, а якщо це 
неможливо, — на максимальне його зменшення. Перевага віддаватиметься колективним заходам, 
які захищають усіх (як-от дистанційна робота, екрани, соціальне дистанціювання), а за потреби 
вони поєднуватимуться з індивідуальними заходами, як-от ЗІЗ, які є останнім рубежем захисту.

Імовірність зараження вірусом зростатиме в міру збільшення кількості людей, з якими контактує ця 
особа. Якщо ж уникати контактів, то імовірність зараження, навпаки, зменшуватиметься.

Під час будь-якої оцінки ризиків необхідно враховувати весь робочий день, а також ризики, 
пов’язані з поїздкою на роботу й перебуванням у місцях загального користування (таких як їдальні 
та санвузли) та в тих частинах будівлі, де пересуваються працівники. 

Ієрархія заходів контролю

Усунення

Заміна

Технічні заходи 
контролю

Адміністративні 
заходи 

контролю

ЗІЗ

Фізично усунути 
небезпечний фактор

Найбільш
ефективний

Найменш
ефективний

Замінити 
небезпечний фактор

Ізолювати людей
від небезпечного фактора

Змінити спосіб 
роботи

Захистити працівника за допомогою 
засобів індивідуального захисту
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Усунення/заміна. Оскільки у випадку відновлення роботи підприємства усунути або замінити 
професійний небезпечний фактор (вірус) ще не можливо, для захисту працівників від контакту 
з коронавірусом потрібна комбінація інших запобіжних заходів.

Технічні заходи контролю. До технічних заходів контролю належать, наприклад: покращен- 
ня вентиляції шляхом підвищення її інтенсивності в робочому середовищі; встановлення фі-
зичних перешкод, наприклад прозорих пластикових захисних екранів; організація обслуго- 
вування клієнтів без виходу з автомобіля.

Адміністративні та організаційні заходи контролю. Ці заходи полягають у внесенні змін 
до правил або процедур роботи для зменшення або зведення до мінімуму впливу небезпеки, 
наприклад: запровадження додаткових змін; забезпечення фізичного дистанціювання; заохо-
чення належної гігієни та запровадження практики інфекційного контролю, спрямоване як на пра- 
цівників, так і на підприємство в цілому.

ЗІЗ. Хоча технічні й адміністративні заходи контролю вважаються ефективнішими, ЗІЗ можуть 
бути необхідними для запобігання певним типам контактів, зокрема, в найбільш небезпечних 
професіях. 

Додаткова інформація наведена в аналітичній записці МОП «Безпечне повернення до 
роботи під час пандемії COVID-19» за посиланням.5

 X НАПРЯМ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

10 ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА 
 Заохочуйте дистанційну роботу неключових праців-

ників, щоб звести до мінімуму передачу COVID-19 у робочій 
зоні.

Примітки: Дистанційну роботу6 треба застосовувати в усіх можливих випадках, тому що вона 
є ефективним запобіжним заходом, особливо для працівників груп підвищеного ризику (пра- 
цівників із хронічними захворюваннями, літніх працівників). Компетентна організація, що 
надає послуги з охорони здоров’я на роботі, або лікар-профпатолог (якщо він є) може вказати, 
яким працівникам треба віддати пріоритет, якщо можливості для дистанційної роботи об-
межені. У ролі кандидатів на дистанційну роботу треба також розглядати працівників із пев- 
ними сімейними обставинами (наприклад, працівників із дітьми або працівників, які догля-
дають за літніми членами сім’ї або іншими членами сім’ї з груп підвищеного ризику).

Використання масок може створити у осіб, які їх носять, хибне відчуття безпеки, що 
призводить до зменшення масштабів застосування визнаних корисних профілак- 
тичних заходів, таких як фізичне дистанціювання й гігієна рук.

5. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/briefingnote/wcms_745549.pdf
6. Дистанційна робота — це робота з дому з підтриманням зв’язку з офісом телефоном, електронною поштою чи через інтернет.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/briefingnote/wcms_745549.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/briefingnote/wcms_745549.pdf
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Дистанційна робота — новий варіант організації праці навіть в умовах, де пандемії немає. Серед 
переваг для працівників — зменшення часу на поїздки на роботу й додому, більша самостійність 
у плані робочого часу, що дає змогу гнучкіше підходити до його організації, кращий загальний 
баланс між роботою та особистим життям та підвищення продуктивності праці. Підприємства 
виграють від покращення балансу між роботою та особистим життям, що може призвести до  
підвищення мотивації, зменшення плинності працівників, підвищення продуктивності та ефе-
ктивності, а також зменшення потреби в офісних приміщеннях і відповідних витрат. 

Для того, щоб дистанційна робота була ефективною, вона має ґрунтуватися на діалозі й співпраці 
між керівництвом і працівниками. Це набуває ще більшого значення, коли дистанційна робота 
запроваджується на засадах повного робочого часу. Необхідно забезпечити дистанційним 
працівникам і керівникам доступ до належного апаратного і програмного забезпечення, тех- 
нічної підтримки та навчання. Не менш важливою є необхідність створення безпечного робо- 
чого середовища, що передбачає реалізацію заходів із розумного пристосування для осіб з 
інвалідністю та протидії кібербулінгу та домашньому насильству.

Треба належним чином ураховувати проблеми, що можуть виникати через дистанційну роботу 
(як-от ізольованість і брак особистого спілкування з колегами, керівниками та клієнтами).

11ПОЗМІННА РОБОТА  
Якщо дистанційна робота практично неможлива, запровадьте позмінну роботу, щоб 

уникнути великої концентрації працівників на об’єктах.

Примітки: Якщо характер роботи не дає змоги запровадити дистанційний режим, можна 
перейти на позмінну роботу, щоб зберегти рівень зайнятості, зменшивши водночас кіль- 
кість працівників у приміщеннях. Це допомагає також підтримувати безпечну (фізичну й со- 
ціальну) дистанцію у робочих зонах.

Позмінну роботу треба планувати з огляду на потреби діяльності, обов’язки щодо безпеки та 
здоров’я, індивідуальні потреби й пріоритети працівників. Запропонуйте працівникам вибрати 
одну з передбачених змін, керуючись їхніми потребами та пріоритетами, як-от стан здоров’я, 
ситуація вдома (наприклад, сімейні обов’язки), особисті відмінності або пріоритети (наприклад, 
чи є працівник «жайворонком» або «совою»).

12ВІДРЯДЖЕННЯ  
Уникайте відряджень у некритичних випадках. Оцініть ризик інфікування COVID-19, 

якщо плануються відрядження (для всіх фаз поїздки та виконання робочих завдань).

Примітки: Усі неважливі відрядження треба відкласти. Необхідно оцінити ризик інфікуван- 
ня COVID-19 для всіх фаз критично важливих службових відряджень і робочих завдань. Не- 
обхідна інформація включає обмеження на пересування й рекомендації, видані національ-
ними чи міжнародними органами, а також найостанніші відомості про райони, де поши-
рюється COVID-19, і про ризики для здоров’я подорожніх. 
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Забезпечте проведення кваліфікованим фахівцем інструктажу всіх подорожніх щодо профілак- 
тичних заходів і, якщо доречно, розгляньте можливість видавання їм невеликих пляшок спи-
ртовмісного засобу для оброблення рук.

Об’єкти громадського/колективного транспорту, особливо ті, якими користуються широкі вер- 
стви населення, як-от метро, залізниця та вокзали (особливо ті, що обслуговують великі мі-
ста), можуть створювати високий ризик контакту з вірусом. Підхожими варіантами під час пан- 
демії можуть бути альтернативні види транспорту, наприклад подорожування пішки з підтри- 
манням фізичної дистанції від інших людей або використання велосипеда чи автомобіля. Во- 
дночас бажаними варіантами є перші два, тому що вони безпечні для довкілля й дають змогу 
здійснювати корисний моціон.

13ЗУСТРІЧІ  
Уникайте особистих зустрічей, віддаючи перевагу телефонним дзвінкам, електронній 

пошті або віртуальним зустрічам. Якщо необхідно організувати зустрічі, передбачте місце, яке 
дає змогу забезпечити фізичне дистанціювання.

Примітки: За будь-якої можливості зустрічей треба уникати, замінюючи їх телефонними пере- 
говорами, відеоконференціями або спілкуванням електронною поштою. Якщо зустрічей уни-
кнути неможливо, треба забезпечити фізичне дистанціювання.

14 НАВЧАННЯ  
Проведіть навчання керівництва, працівників та їхніх представників щодо запровад-

жених заходів із запобігання ризику інфікування вірусом і щодо порядку дій у випадку інфі- 
кування. Для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, навчання повинно 
включати питання правильного використання, обслуговування й утилізації ЗІЗ.

Примітки: Програми навчання мають охоплювати всіх працівників підприємства, прово-
дитися компетентними особами та включати заходи, запроваджувані для максимального змен- 
шення передачі вірусу у робочих зонах. Це можуть бути, зокрема, гігієна праці, фізичне ди-
станціювання, навички здорового способу життя, зміни в організації праці (наприклад, запро- 
вадження дистанційної роботи та змінного графіка робочого часу й перерв), виявлення осіб із 
підозрою на COVID-19 та дії щодо них і, за потреби, належне використання ЗІЗ. 

15 ТРАНСПОРТНІ ПРАЦІВНИКИ  
Надайте працівникам, які доставляють продукцію, водіям вантажних автомобілів та 

іншим транспортним працівникам допомогу для зведення до мінімуму прямого контакту зі 
споживачами та дотримання правил особистої гігієни, як-от миття рук і використання анти-
септиків для рук. Розгляньте питання про надання ЗІЗ, якщо працівники безпосередньо кон- 
тактують із клієнтами.

Примітки: Працівникам транспорту, зокрема водіям вантажних автомобілів і працівникам 
служби доставляння, треба дати вказівку обмежити контакти зі споживачами. Вони також 
мають забезпечити додержання особистої гігієни (миття рук/використання антисептиків 
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для рук) і отримати можливість користування туалетами, приміщеннями для переодягання, 
а за потреби — душовими, дотримуючись водночас фізичної дистанції й належних правил 
гігієни. Якщо безпосереднього контакту зі споживачами чи іншими працівниками уникнути 
неможливо, роботодавець має видати цим працівникам ЗІЗ. В усіх можливих випадках 
платіжні операції бажано здійснювати електронними засобами (за допомогою переказування 
через банк) або кредитною карткою безконтактними методами. 

16 ФІЗИЧНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ  
 Організуйте роботу так, щоб забезпечити фізичне дистанціювання на відстань 

не менш як 2 метри від інших осіб або на іншу відстань, рекомендовану відповідним ком-
петентним органом.

Примітки: Підприємству потрібно запровадити заходи для підтримання між людьми відстані 
щонайменше 2 метри та уникнення безпосереднього фізичного контакту. У різних країнах за- 
проваджена мінімальна норма вищезгаданої відстані може бути різною, тому важливо до- 
держуватися фізичної дистанції, приписаної компетентними органами. Оскільки закон зобов’я- 
зує дотримуватися «мінімальної норми», роботодавці завжди можуть збільшити цю відстань, 
якщо це дають змогу зробити розмір приміщення й характер роботи.

Якщо для якогось виду діяльності забезпечити фізичне дистанціювання на 2 метри неможливо, 
можна запровадити альтернативні профілактичні заходи, наприклад: установити змінні години 
роботи; розмістити працівників так, щоб вони були боком один до одного або обличчям у різні 
сторони, а не обличчям один до одного; установити в усіх місцях регулярного спілкування 
перегородки чи бар’єри й регулярно протирати їх.

Перегородки чи бар’єри мають бути суцільними (без отворів чи розривів) та непроникними (во- 
донепроникними, щоб не пропускати дихальні крапельки), а в місцях, де часто бувають люди, 
— прозорими. Вони не мають підвищувати ризик падіння або спотикання й перешкоджати 

Відстань у 2 метри між працівниками вважається адекватною, якщо національні 
керівні документи або результати оцінки ризиків не приписують іншого.
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терміновій евакуації з підприємства в разі надзвичайної ситуації (пожежі, вибуху, землетрусу 
тощо) чи сповільнювати її.

ПРОЗОРІ ЕКРАНИ ДОПОМАГАЮТЬ УНИКНУТИ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КОНТАКТУ МІЖ ЛЮДЬМИ 

ТА ЗМЕНШИТИ РИЗИКИ ІНФІКУВАННЯ.

Треба заохочувати одностороннє використання проходів і сходів та встановлювати відповідні 
знаки.

Простим способом позначення потрібної фізичної дистанції в робочих зонах є також розмітка 
на підлозі. 

Початок і закінчення робочих змін можуть створити проблему для підтримання правильної 
фізичної дистанції, але цю проблему можна вирішити організаційними заходами, наприклад: 
зменшенням контактів між різними підрозділами підприємства в час початку й закінчення зміни 
або встановленням різного часу початку й закінчення змін.

17 МИТТЯ РУК  
 Забезпечте персонал, споживачів і відвідувачів просторими й легкодоступними місцями, 

де вони можуть помити руки з милом і водою, продезінфікувати руки антисептиками, а також 
заохочуйте культуру миття рук.

МИТТЯ РУК З МИЛОМ І ВОДОЮ МЕТОДОМ, ЗАПРОПОНОВАНИМ ВООЗ, Є ПРОСТИМ 
ТА ЕФЕКТИВНИМ СПОСОБОМ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ COVID-19.

МИЙТЕ МИЛОМ ДОЛОНІ, ПАЛЬЦІ, ЗАП’ЯСТКИ ТА ТИЛЬНИЙ БІК ОБОХ РУК. 
МИЙТЕ РУКИ РЕГУЛЯРНО І ЧАСТО!
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Потріть одну 
долоню об іншу

Нанесіть достатню 
кількість мила, 

щоб покрити всю 
поверхню рук

Намочіть руки 
водою

Правою долонею 
розітріть тильну 
поверхню лівої, 

схрестивши пальці,
і навпаки

Потріть долонею 
об долоню

зі сплетеними 
пальцями

З’єднайте пальці
в замок, тильною 
стороною зігнутих 

пальців розтирайте 
долоню іншої руки

Охопіть великий 
палець лівої ріки 

правою долонею й 
потріть його 

круговими рухами, 
потім навпаки

Круговими рухами 
назад і вперед 

зімкнутими 
пальцями потріть 
ліву долоню, потім 

навпаки

Промийте руки 
водою

Тепер ваші руки 
безпечні

Закрийте кран
за допомогою 

рушника

Ретельно висушіть 
руки одноразовим 

рушником

Примітки: Треба забезпечити дотримання правил особистої гігієни всіма людьми, які пере-
бувають на підприємстві — не лише персоналом, а й сторонніми працівниками (як-от водії 
вантажних автомобілів), клієнтами, інспекторами чи відвідувачами. Розмістіть на вході та 
на всій території/в усіх приміщеннях підприємства рукомийники або антисептик для рук із 
вмістом спирту (60%). Рукомийники треба утримувати в чистоті. Вони мають давати змогу 
мити руки з водою і милом й мати засоби для сушіння рук, а також сміттєві контейнери для 
використаних матеріалів. Для заохочення належної практики треба розмістити у видних 
місцях знаки з викладенням правильного порядку миття рук, які мають бути добре помітні.

Запровадьте на підприємстві практику ретельного миття рук усіма присутніми. Розмістіть 
плакати, що демонструють, як треба мити руки за методом ВООЗ: https://www.who.int/gp-
sc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf

18 АНТИСЕПТИК  
 Установіть дозатори з антисептиком для рук у видних місцях навколо робочої зони та 

забезпечте їх регулярне наповнення.

Примітки: Регулярно й ретельно дезінфікуйте руки спиртовмісним антисептиком для рук, як- 
що немає можливості скористатися милом і водою. Нанесіть на руки кількість антисептика роз- 
міром із монету. Використовувати велику кількість цього виробу немає потреби. Уникайте тор- 
кання очей, рота й носа відразу після використання спиртовмісного антисептика для рук, то- 
му що це може спричинити подразнення. Антисептики для рук, рекомендовані для захисту від 
COVID-19, містять спирт і тому можуть бути вогненебезпечними. Не використовуйте їх перед 
тим, як запалюватимете вогонь, готуватимете їжу або робитимете щось інше поруч із відкри- 
тим полум’ям, оскільки антисептик може спалахнути. Не забувайте, що миття рук із милом і 
водою також є ефективним проти COVID-19.

Миття рук із милом і водою або застосування спиртовмісного антисептика для рук убиває віру- 
си, які можуть бути у вас на руках. Якщо руки помітно брудні, спочатку вимийте їх із милом і во- 

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf
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дою. Якщо ви використовуєте спиртовмісний антисептик для рук, застосовуйте і зберігайте 
його з обережністю.

19 ПРИБИРАННЯ  
 Заохочуйте культуру регулярного витирання столів і робочих місць, дверних ручок, те- 

лефонів, клавіатур і робочих об’єктів антисептиком і регулярної дезінфекції місць загального 
користування, зокрема туалетів. Поверхні, яких часто торкаються, треба мити частіше. Залежно 
від діяльності, розгляньте питання про залучення спеціалізованих служб із прибирання й дез-
інфекції.

Примітки: Забезпечте витирання й дезінфекцію предметів і поверхонь, яких регулярно тор-
каються, зокрема столів і робочих місць, дверних ручок, вимикачів світла, телефонів, клавіатур 
та робочих інструментів. Поверхні, яких часто торкаються, зокрема місця загального кори- 
стування, кухні та зони приготування їжі, ванні кімнати, туалети та робочі поверхні, треба 
витирати та дезінфікувати частіше.

Залежно від діяльності підприємства можна розглянути такий варіант, як наймання служб із 
прибирання й дезінфекції або покладення цих обов’язків на додатковий персонал. Приби-
ральники мають працювати між змінами, щоб уникнути контактів з іншими людьми. Інший 
персонал має залишати приміщення в акуратному вигляді, щоб уникнути надмірної роботи 
з прибирання. Прибиральники можуть зазнавати підвищеного ризику інфікування та інших 
небезпек (як-от хімічні, фізичні та ергономічні небезпеки), тому їх необхідно належним чином 
навчити запобіжних заходів. Роботодавці мають забезпечити їх відповідними ЗІЗ, зокрема 
захисними масками, гумовими рукавичками (пам’ятайте, що використання рукавичок не усуває 
необхідності регулярної гігієни рук!), фартухами, головними уборами та взуттям.

Їм знадобляться сміттєві відра з пластиковими мішками, які можна спорожняти, не торкаючись 
їхнього вмісту. Завжди мають бути в наявності серветки, антисептики та дезінфекційні засоби.

Треба також регулярно мити транспортні засоби підприємства (зокрема дверні ручки та салони 
засобів) і забезпечити наявність у них засобів гігієни рук і дезінфекції, паперових рушників і 
мішків для сміття.

За можливості кожному прибиральнику треба користуватися власним індивідуальним при-
ладдям і дбати про нього. Це приладдя треба регулярно чистити та дезінфікувати (особливо це 
стосується ручок, поверхонь і кнопкових вимикачів). Обладнання колективного користування 
треба чистити та дезінфікувати після його використання кожним працівником.

ЯКОМОГА ЧАСТІШЕ МИЙТЕ І ДЕЗІНФІКУЙТЕ ПІДЛОГИ, 
ВОДОПРОВІДНІ КРАНИ ТА ДВЕРНІ РУЧКИ. ВОНИ 
МОЖУТЬ БУТИ ДЖЕРЕЛОМ ІНФЕКЦІЇ, ТОМУ ЩО 

ЩОДНЯ ЇХ ТОРКАЄТЬСЯ БАГАТО ЛЮДЕЙ. НАВЧІТЬ 
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ І ПРИБИРАЛЬНИКІВ ЗАХИЩАТИСЯ.
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20 ВЕНТИЛЯЦІЯ  
 Посильте витяжну вентиляцію і збільште подачу чистого повітря до кімнат та робочих 

приміщень із високим ризиком інфікування вірусом.

Примітки: Вентиляція, посилена за допомогою природної аерації чи примусової вентиляції, 
є ефективним засобом видалення вірусу, що передається з дуже дрібними крапельками (зда-
тними плавати в повітрі та пересуватися на довші відстані). Це також покращує гігієну і якість 
повітря.

Практично здійсненним заходом є відкриття вікон із протилежних боків приміщення.

21 РЕСПІРАТОРНА ГІГІЄНА  
Заохочуйте належну респіраторну гігієну на роботі, наприклад прикривання рота й носа 

під час кашлю або чхання у зігнутий лікоть або серветку, та поширюйте інформацію про цю 
гігієну.

Примітки: Респіраторна гігієна — елемент особистої гігієни, який полягає в прикриванні ро- 
та й носа під час кашлю або чхання у одноразову серветку або, якщо її немає, у зігнутий 
лікоть. Цей простий захід значно обмежує розповсюдження дихальних крапель у середовищі 
та зменшує ризик забруднення рук. Відразу після використання треба викинути серветку в 
найближчий зачинений контейнер для сміття, помити та висушити (обробити антисептиком) 
руки. 

22 СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ  
Забезпечте соціальне дистанціювання на підприємстві та тримайтеся якомога далі від 

«місць скупчення людей» (місць, де люди зустрічаються і збираються).

Примітки: Треба зменшити густоту заповнення будівлі людьми, забезпечивши на робочих май- 
данчиках і в місцях загального користування, включно з коморами та кухнями, фізичну диста- 
нцію щонайменше у 2 метри.

ВІДКРИЙТЕ ВІКНА, ЩОБ ПОСИЛИТИ ВЕНТИЛЯЦІЮ.

ПРИПЛИВ СВІЖОГО ПОВІТРЯ ЗМЕНШУЄ РИЗИК 
ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ.

ЯКЩО СЕРВЕТОК НЕМАЄ, КАШЛЯЙТЕ АБО ЧХАЙТЕ 
У ВЛАСНИЙ ЛІКОТЬ, АЛЕ НЕ В РУКУ.

ЦЕ ДОПОМОЖЕ ЗАПОБІГТИ ПОШИРЕННЮ ТАКИХ РЕСПІРАТОРНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ, ЯК COVID-19.
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Столи та стільці треба розставити достатньо далеко один від одного. Треба уникати черг, а 
безпечну відстань можна легко позначити за допомогою клейкої стрічки на підлозі перед 
роздатковими прилавками, у місцях збирання і вивезення сміття та в інших місцях, де це 
необхідно.

Там, де надаються послуги з харчування, корисним варіантом є видавання їжі в коробках, а води 
в пляшках, що дасть змогу уникнути скупчень у кафе, на кухнях або в їдальнях. Персоналу тре- 
ба наказати заходити в ці приміщення за їжею та напоями по одній людині за раз.

Можна встановити різний час отримання їжі різними робочими бригадами чи підрозділами.

Ідеальним для цієї мети є велике, чисте й безпечне приміщення, можливо з двома дверима, щоб 
забезпечити односторонній потік руху пішоходів.

На вході до приміщень для відпочинку і приміщень для переодягання треба розмістити від-
повідні знаки, що дадуть змогу входити до цих приміщень тільки по одній людині за раз. Як ва- 
ріант, слід застосувати відповідні заходи для забезпечення фізичного дистанціювання (напри- 
клад, внутрішні стінки, перегородки тощо).

23 МАСКИ ТА СЕРВЕТКИ  
Видайте придатні захисні маски для обличчя й забезпечте наявність у робочих зонах 

паперових серветок для тих, у кого виникає нежить або кашель, а також закритих сміттєвих ві- 
дер для викидання цих серветок із дотриманням вимог гігієни.

Примітки: Працівникам, у яких з’явилися симптоми (наприклад, нежить або кашель), треба на- 
дати відповідні маски, а також закриті контейнери для сміття, куди їх треба викидати. Крім 
того, таких працівників треба забезпечити одноразовими серветками.

24 ІЗОЛЯЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 Організуйте ізоляцію будь-якої особи, у якої розвиваються симптоми COVID-19 під 

час перебування у робочій зоні, до моменту перевезення до відповідного медичного закладу. 

НОСІТЬ МАСКУ, ЯКЩО ВИ
КАШЛЯЄТЕ АБО ЧХАЄТЕ
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7. МОП визначає стигматизацію за ознакою захворювання як ізоляція, відторгнення або приниження іншими особами 
хворих та їхніх сімей на основі ідеї про соціальну неприйнятність або неповноцінність.

Організуйте дезінфекцію робочої зони й медичний огляд осіб, які тісно контактують або кон-
тактували з особами, у яких виникли вищезгадані симптоми.

Примітки: У випадку, якщо в особи з’явилися симптоми під час перебування на підприємстві, 
треба організувати її негайну ізоляцію в окремому приміщенні. Цій особі треба надати, з дотри-
манням вимог безпеки, засоби індивідуального захисту. Наприклад, ці ЗІЗ можна покласти в 
приміщення, де вищезгаданий працівник перебуватиме в тимчасовій ізоляції, перш ніж його 
туди доставлять. Якщо це неможливо, ЗІЗ можна залишити біля дверей такого приміщення, де 
працівник із симптомами зможе забрати їх, не контактуючи з іншими людьми. Роботодавцям 
треба суворо додержуватися інструкцій місцевих органів охорони здоров’я.

Треба пам’ятати, що хоча у хворих на COVID-19 здебільшого симптоми виражені слабо, тяжкі 
симптоми (наприклад, проблеми з диханням) вимагають термінового надання невідкладної 
медичної допомоги у відповідному закладі охорони здоров’я.

Підприємства мають дезінфікувати робоче середовище згідно з інструкціями місцевих органів 
охорони здоров’я. Підприємства мають забезпечити співробітництво у випадку, якщо необхідно 
спостерігати за колегами інфікованих працівників та іншими особами як за можливими 
контактами останніх.

Працівники, які перехворіли на COVID-19, повернуться до роботи, коли виконають національні 
або місцеві вимоги щодо охорони здоров’я. Будь-якої дискримінації, обвинувачень або сти-
гматизації7 цих працівників треба уникати.

 X НАПРЯМ V. ЗАХИСТ І ПІДТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

25 ВІДПУСТКИ ТА ДОПОМОГИ  
 Згідно з національними стандартами розширте можливості щодо отримання виплат у 

період тимчасової непрацездатності, виплати допомоги у зв’язку з хворобою, відпусток у зв’язку 
з народженням дитини/для догляду за дитиною та повідомте про це всіх працівників.

Примітки: Якщо в національному законодавстві з цього питання нічого не передбачено, до- 
речно дотримуватися такої практики, як надання працівникам, які заразилися COVID-19, опла- 
чуваної відпустки у зв’язку з хворобою або виплата допомоги за період тимчасової непраце-
здатності, щоб компенсувати їм утрату заробітку внаслідок захворювання. Усі працівники 
мають право отримати належну інформацію про звичайні або збільшені грошові допомоги.

26 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛИШИТИ РОБОЧУ ЗОНУ 
В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НЕМИНУЧОЇ ТА СЕРЙОЗНОЇ ЗАГРОЗИ  

Повідомте працівників про те, що вони мають право залишити робочу зону в разі виникнення 
неминучої та серйозної загрози життю або здоров’ю відповідно до національного законодавства 
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і встановлених процедур та негайно повідомити свого безпосереднього керівника про таку 
ситуацію.

Примітки: Повідомте працівників згідно з національним законодавством про те, що вони 
мають право залишити робочу зону в разі виникнення ситуації, яка, на їхню обґрунтовану ду- 
мку, становить неминучу та серйозну загрозу їхньому життю чи здоров’ю, а також про необ-
хідність негайно повідомити свого безпосереднього керівника.

27 СПІЛКУВАННЯ З ПРАЦІВНИКАМИ  
Підтримуйте регулярне спілкування з працівниками та представниками працівників, 

зокрема через інтернет або, якщо це неможливо, телефоном.

Примітки: Треба підтримувати спілкування з хворими працівниками та їхніми сім’ями, а та- 
кож із працівниками, які тимчасово працюють дистанційно, щоб забезпечити надання з боку 
компанії необхідної допомоги та моральної підтримки.

28 ПСИХОСОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ  
Допомагайте працівникам долати нові психосоціальні ризики, засвоювати нові форми 

організації праці, а також заохочуйте їх вести здоровий спосіб життя, включно з харчуванням, 
відпочинком і сном, фізичною активністю та підтриманням соціальних контактів із друзями та ро- 
диною.

Примітки: Забезпечте, щоб нові методи організації праці (такі як дистанційна робота) функці- 
онували належним чином, не створювали й не загострювали психосоціальні ризики. Під час 
спалаху такого захворювання, як COVID-19, усе населення зазнає посиленого стресу, який 
може мати серйозні наслідки для психічного здоров’я, особливо у випадках, де запровад-
жується обов’язкова ізоляція вдома. Може загострюватися почуття невизначеності, разом із 
тривогою, спричиненою новим режимом праці. Це посилює необхідність зміцнення контак- 
тів з особами, які працюють удома, та хворими працівниками.

Підтримання зв’язку з працівниками також дасть змогу визначити, чи потребують працівники 
додаткової технічної чи психосоціальної підтримки.
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ЯКЩО У ВАС Є СИМПТОМИ COVID-19, 
ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА І ВИКОНУЙТЕ ВКАЗІВКИ 

МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Зараз підприємствам більш ніж будь-коли треба заохочувати й рекомендувати своїм праців-
никам підтримувати здоровий спосіб життя, оскільки збалансоване харчування й достатній сон 
позитивно впливатимуть на імунітет, а фізична активність матиме сприятливий вплив на на-
стрій. Заняття фізкультурою треба особливо заохочувати серед працівників, змушених за-
лишатися вдома.

29 НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА  
Відповідно до рекомендацій місцевих органів влади заохочуйте працівників, у яких є 

підозри на симптоми COVID-19, не приходити на роботу й дотримуватися інших аспектів цих 
рекомендацій.

Примітки: Працівники, у яких з’являються симптоми COVID-19, не мають приходити на під- 
приємство. Їм треба залишатися вдома і виконувати інструкції органів охорони здоров’я. У біль- 
шості країн запроваджено інструкції для населення (наприклад, за допомогою спеціальних 
цілодобових телефонних ліній, де чергують підготовлені медичні працівники), яких треба до- 
держуватися в разі появлення симптомів, схожих на COVID-19.

Служби здоров’я на роботі здійснюють контроль за станом здоров’я працівників на роботі і, от- 
же, відповідають, серед іншого, за моніторинг підтверджених випадків і випадків підозри на 
COVID-19, за відстеження потенційного зараження й надання працівникам указівки піти на 
карантин, а також за повідомлення органів охорони здоров’я й соціального забезпечення.

30 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ  
У разі серйозного погіршення здоров’я працівників, зокрема утрудненого дихання, по-

рекомендуйте їм звернутися до їхнього лікаря або місцевого медичного закладу й повідомити 
про свої поїздки останнім часом та симптоми.

Примітки: У випадку симптомів, які дають змогу припустити наявність COVID-19, дуже важ- 
ливо подзвонити особі, яка надає вам медичні послуги (наприклад, лікарю загальної прак-
тики), або до місцевих органів охорони здоров’я, особливо якщо симптоми дуже серйозні 
(як-от проблеми з диханням). Відповідна актуальна інформація (номери телефонів та інші кон- 
тактні дані) має бути доступна всім працівникам і розміщена на території підприємства.

Органам охорони здоров’я треба передати інформацію про поїздки, здійснені останнім часом 
(всередині країни й за кордон), тому що може бути потреба відстежити, наприклад, контакти 
під час поїздок (з пасажирами в літаку, на поїзді чи на кораблі, з учасниками ділових зустрічей, 
з персоналом готелів та ін.). У випадку ділових відряджень вищезгадані органи зв’яжуться з 
роботодавцем.
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 X 6. ПЛАН ЗАХОДІВ ТА ПЕРЕВІРКА ЙОГО ВИКОНАННЯ

План заходів та перевірку здійснення запланованих покращень можна підготувати за шаблоном, 
який наведено в Додатку І.

Розподіл відповідальності за виконання заходів контролю і строки виконання

Після того, як ухвалено рішення про заходи контролю ризиків, роботодавцям слід ужити кроків 
для їх виконання. Вони також мають розподілити усередині підприємства відповідальність за 
їх виконання в розумні строки та встановити дату їх визначення й запровадження.

Запропоновані заходи передбачають три окремі напрями відповідальності:

 X Хто на підприємстві виконуватиме заходи?

 X Коли заходи мають бути виконані?

 X Коли саме було визначено або запроваджено захід контролю ризиків?

Це означає, що для кожного заходу контролю, зазначеного у вашому контрольному переліку, 
необхідно вказати особу (осіб), відповідальну (відповідальних) за виконання цього заходу, 
а також строк його виконання. План заходів треба також актуалізувати, коли захід контролю 
успішно запроваджено чи виконано.

Коли ви оцінюєте ризики, як правило, виявляється більше проблем, ніж ви можете усунути за 
один раз. Ось чому важливо визначити пріоритетність і насамперед усувати найбільш серйозні 
ризики. Це допомагає захистити ваших працівників і сприяє дієвості та економічній ефективності 
ваших заходів контролю ризиків.

Результати оцінки ризиків для МСП не повинні бути викладені в наукових працях, але їхня мета 
завжди полягає у виконанні рекомендацій роботодавцем підприємства. Отже, план заходів має 
бути не лише ретельним, а й практичним.

Моніторинг ефективності заходів контролю

Роботодавцям треба здійснювати моніторинг і перевірку ефективності запропонованих заходів 
і забезпечувати підтримання досягнутої ефективності. Зокрема:

 X Чи спрацював передбачений захід?

 X Чи були ризики зменшені, а працівники краще захищені?

 X Хто контролюватиме й перевірятиме, що заходи контролю залишаються 
ефективними?

 X Хто перевірятиме, чи потрібні нові/додаткові заходи?
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Перегляд і актуалізація Контрольного переліку заходів

Оцінка ризиків — не одноразова процедура. Її слід переглядати час від часу згідно зі змінами 
ситуації щодо пандемії, новими свідченнями, новими вимогами та змінами в організації праці.

Подивіться на свій контрольний перелік ще раз. Чи відбулися якісь зміни? Чи потрібно 
запровадити ще якісь удосконалення? Чи виявили ваші працівники якусь проблему? Забезпечте, 
щоб ваша оцінка ризиків завжди зберігала актуальність. Якщо відбулася істотна зміна, не 
чекайте. Перевірте свій контрольний перелік і за потреби внесіть до нього корективи.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

На сьогодні ми знаємо, що вірус COVID-19 передається між людьми повітряно-крапельним шля- 
хом. До групи найвищого ризику інфікування належать люди, які перебувають у тісному контакті 
з хворим на COVID-19 (наприклад, медичні працівники або мешканці того ж будинку). Ключове 
значення мають заходи профілактики та пом’якшення наслідків.

Темою Всесвітнього дня безпеки і здоров’я на роботі у 2020 році була теза «Безпека і здоров’я на 
роботі можуть врятувати життя».

У Декларації століття МОП про майбутнє сфери праці (2019 рік) проголошено, що «безпечні 
та здорові умови праці є основоположними для гідної праці»8 і нинішня пандемія робить Де- 
кларацію століття ще більш значущою. Світ праці, у якому МСП відіграють важливу роль, може 
бути ключовим фактором у профілактиці поширення COVID-19 і пом’якшенні наслідків пандемії.

НАЙЕФЕКТИВНІШІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ У ГРОМАДІ/ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ ВКЛЮЧАЮТЬ:

 X часту гігієну рук із використанням мила й води;

 X посилене очищення й дезінфекцію предметів і поверхонь, яких регу-
лярно торкаються, зокрема всіх спільних приміщень, поверхонь, під- 
лог, туалетів/ванних кімнат, приміщень для переодягання;

 X уникнення торкання очей, носа й рота; 

 X дотримання респіраторної гігієни, зокрема кашель або чхання в зігну- 
тий лікоть або серветку, яку потім відразу треба викинути;

 X носіння медичної маски у випадку наявності дихальних симптомів і 
гігієна рук після зняття маски;

 X дотримання фізичної дистанції (мінімум 2 метри) від інших.

Адаптовано з публікації ВООЗ: https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-
social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19

8. Текст Декларації століття МОП про майбутнє сфери праці від 21 червня 2019 року доступний за посиланням: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
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 X Додаток І. Форма плану заходів та перевірки його 
виконання за Контрольним переліком заходів 
щодо COVID-19 для МСП

 1. ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ 

Департамент/відділ/ділянка:  __________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________  Група: __________________ 

Напрями*

[ ]  I. Збирання оперативної інформації та обмін нею 

[ ]  II. Розроблення плану забезпечення готовності підприємства

[ ]  III. Проведення оцінки ризиків

[ ]  IV. Організація роботи

[ ]  V. Захист і підтримання працівників

____________________________________________________________________

Місце розташування 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Опис очікуваного покращення ситуації

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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Які покращення потрібні?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Чому ці покращення потрібні?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Навички та методи, необхідні для запровадження покращення:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

* Для покращень за різними технічними напрямами треба використовувати окремі аркуші

Необхідна підтримка для запровадження покращення (зокрема від органу чи органів з БЗР)

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

Період, необхідний для повного запровадження покращення: ______________ 

Приблизний строк запровадження:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКТИЧНЕ ПОКРАЩЕННЯ)

Дата: _________________________________ Група:____________________

Департамент/відділ/ділянка: ___________________________________________ 

Визначення покращення, що запроваджено/запроваджується:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Напрями

[ ]  I. Збирання оперативної інформації та обмін нею

[ ]  II. Розроблення плану забезпечення готовності підприємства

[ ]  III. Проведення оцінки ризиків

[ ]  IV. Організація роботи

[ ]  V. Захист і підтримання працівників

Дата запровадження покращення:

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Огляд здійснених заходів

 X Чи були ризики зменшені, а працівники краще захищені?

 X Чи залишаються заходи контролю ефективними?

 X Чи потрібні нові/додаткові заходи?

Прізвище відповідальної особи / прізвища відповідальних осіб:

____________________________________________________________________ 
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 X Додаток ІІ. Джерела інформації

Germany, Federal Ministry of Labour and Social Affairs. 2020. SARS-CoV-2 Occupational Safety and 
Health Standard. 16 April.

ILO. 2013. Training Package on Workplace Risk Assessment and Management for Small and Medium-
Sized Enterprises. 

–––. 2019. A Qualitative Study on Stigma And Discrimination Experienced by Indigenous Peoples Living 
with HIV or Having TB at Work. 

   –––. 2020. In the Face of a Pandemic: Ensuring Safety and Health at Work.

–––. 2020. “ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work: Updated Estimates and Analysis”. Third 
edition, 29 April.

–––. 2020. “ILO Standards and COVID-19 (Coronavirus). Key Provisions of International Labour 
Standards Relevant to the Evolving COVID-19 Outbreak”. Version 1.2, 23 March.

–––. 2020. “World Employment and Social Outlook: Trends 2020: Data Finder”. 

Kawakami, Tsuyoshi. 2009. Protecting Your Employees and Business from Pandemic Human Influenza: 
Action Manual for Small and Medium-sized Enterprises.

United States, CDC. “Image Library”. 

–––. “Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure 
to a Person with Suspected or Confirmed COVID-19” Interim Guidance”. 

–––. “Symptoms of Coronavirus”. 

WHO. 2020. “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report –95”. 24 April.

–––. 2020. “Getting your Workplace Ready for COVID-19”. 3 March.

–––. 2020. “Modes of Transmission of Virus Causing COVID-19: Implications for IPC Precaution 
Recommendations: Scientific Brief”. 29 March.

–––. 2020. “Rational Use of Personal Protective Equipment (PPE) for Coronavirus Disease (COVID-19): 
Interim Guidance”. 19 March. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_215344.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_215344.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_737284.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_737284.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742463.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIkVtcGxveWVlcyIsIkVtcGxveWVycyIsIldvcmtpbmdGb3JPd24iLCJDb250cmlidXRpbmdGb3JGYW1pbHkiXSZyZWdpb249WyJXb3JsZCJdJmNvdW50cnk9W10meWVhclRvPTIwMjEmdmlld0Zvcm1hdD0iQ2hhcnQiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
https://www.cdc.gov/media/subtopic/images.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200424-sitrep-95-covid-19.pdf?sfvrsn=e8065831_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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Корисні посилання

МОП

COVID-19 і світ праці: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm

Безпечне повернення до роботи під час пандемії COVID-19:  https://www.ilo.org/global/topics/
safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm 

Безпечне повернення до роботи: десять пунктів дій:  https://www.ilo.org/global/topics/safety-
and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm 

ВООЗ

Інформація про регіони, де поширюється COVID-19: https://www.who.int/emergencies/dis-
eases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Поради та настанови щодо COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coro-
navirus-2019

Європейський Союз

Європейське агентство з безпеки та здоров’я на роботі: https://osha.europa.eu/en/themes/
covid-19-resources-workplace

Європейський центр профілактики та контролю захворювань: https://www.ecdc.europa.eu/
en/covid-19-pandemic

Сполучені Штати Америки

Центри контролю та профілактики захворювань (інформація також наявна іспанською та 
іншими мовами): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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