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Зміст


Коронавірус: питання громадського здоров’я, БЗР, безпеки харчових продуктів!



Основні застосовні міжнародні та європейські норми і настанови



Що робити на робочих місцях? Запровадження служб БЗР і
системи управління ризиками



Основні обов’язки роботодавців і працівників



Роль інспекції праці



Висновки



Інформаційні ресурси
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Коронавірус ...






Питання громадського здоров’я:
➢

Загроза для здоров’я і життя громадян

➢

Виявляє спроможність реагування систем охорони здоров’я

Питання безпеки і здоров’я на роботі:
➢

Біологічний агент, який може потрапити, передаватися до робочого місця, за його межами,
потенційна загроза для здоров’я працівника – професійна небезпека

➢

Інфікування на роботі - професійний ризик

Питання безпеки харчових продуктів:
➢

Може передаватия в ланках і між ланками ланцюга постачання харчових продуктів (в межах
кожного етапу, між ними, від виробників до споживачів)

➢

Може підірвати систему постачання харчових продуктів і поставити під загрозу безпеку і харчову
поживність продуктів.
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Соціальна справедливість, гідна праця

Основні застосовні стандарти ЄС, міжнародні трудові норми
та керівні принципи
К. МОП
C155
Р. МОП
164

Дир.ЄС
2000/54/EC

ЄС +
МТН
Дир. ЄС
89/391/EEC

К. МОП 161
Керівні
принципи
МОП з БЗР
2001

Соціальна справедливість, гідна праця
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Оцінка ризиків і
контроль

Що робити на робочих місцях?

Моніторинг
факторів ризику
у робочому
середовищі і
практиці

Нагляд за
здоров’ям
працівників

→ Забезпечити роботу
служб із БЗР

Служби
БЗР
Аналіз НВ і ПЗ

Розроблення
планів/програм
з
удосконалення
БЗР
Соціальна справедливість, гідна праця
5

Поради з
організації і
планування
роботи і з
вибору
матеріальних
компонентів
роботи

Що робити на робочих місцях? → Запровадити систему управління
ризиками
1
Виявлення
небезпек і
працівників,
які на них
наражаються
5
Моніторинг,
подальший
контроль і
перегляд

Управління
ризиками

4
Реалізація
превентивних
і захисних
заходів

2
Розрахунок,
розцінювання
та
ієрархізація
ризиків

3
Рішення щодо
превентивних
і захисних
заходів

Звіт за
результатами
оцінки ризиків

План і
програми
запобігання

6

Заходи:
• Фізична дистанція
• Гігієна
• Прибирання
• Інформування і навчання
• Комунікація
• Нагляд за здоров’ям
працівників
• Механізми реагування
• ЗІЗ, ЗКЗ

Основні обов’язки роботодавців

ЗПП

Уникнення
ризиків
Оцінювання
ризиків

Забезпечення служб
БЗР
Безкоштовні
ЗКЗ і ЗІЗ

Уникнення ризиків

Оцінювання
ризиків
Інформування і
навчання з
БЗР

Захисні
заходи для
контролю
ризиків

Подолання ризику у джерелі
походження
Адаптація роботи до працівника
Адаптація до технічного прогресу

БЗР
Нагляд за
здоров’ям
працівників

Оцінювання ризиків, яких неможливо
уникнути

Заміна шкідливого нешкідливим або
менш шкідливим

Консультації
і
залученість

Превентивні
заходи для
контролю
ризиків

Заходи у
екстрених
ситуаціях
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Розроблення комлпексної політики
попередження
Перевага засобів колективного захисту
(ЗКЗ) над індивідуальними (ЗІЗ)
Надання належних
інсрукцій/інструктажів праціввникам

Права і обов’язки працівників
Піклування про
власну безпеку
та інших, на
кого можуть
вплинути його/її
дії чи
бездіяльність
на роботі

Право на
консультації,
подання запитів,
отримання
інформації та
навчання з БЗР

Соціальна справедливість, гідна праця

Негайно
інформувати
про ситуації
серйозної та
неминучої
загрози для
БЗР

Належне
використання
робочого
обладнання,
засобів безпеки
та ЗІЗ

Співпрацюати з
з роботодавцем і
співробітниками,
що ведуть
питання БЗР

8

Право залишити
робочу зону, без
небажаних
наслідків, при
виникненні
неминучої та
серйозної загрози
для свого життя чи
здоров’я

Роль інспекції праці

К. 81

Моніторинг і
контроль
додержання
законодавства
про працю і БЗР

К.129
Сприяти
покращенню
умов праці

Інформувати
компетентний
орган про
недоліки або
зловживання, які
не підпадають
під дію чинного
законодавства

Соціальна справедливість, гідна праця
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Надання
технічної
інформації і
порад щодо
найбільш
ефективних
засобів
дотримання
правових норм

Інформаційні ресурси


Доповідь до Всесвітнього дня безпеки і здоров’я на роботі 2020 «Перед обличчям пандемії:
забезпечення безпеки і здоров’я на роботі»



Презентація до Всесвітнього дня безпеки і здоров’я на роботі 2020



Профілактика і пом’якшення наслідків поширення COVID-19 на робочому місці КОНТРОЛЬНИЙ
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ



Посібник роботодавця з управління робочими місцями під час COVID-19



Безпечне повернення до роботи: посібник для роботодавців з профілактики COVID-19



COVID-19 – порадники з безпеки і здоров՚я на роботі (27 секторів/видів діяльності)



Контрольний список з БЗР для роботодавців



Контрольний список для інспекторів праці для оцінки стану БЗР
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Q&A

11

Contacts
Дякую за увагу!

Thank you for your attention!
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