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Пандемія COVID-19:
глобальний виклик для безпеки та здоров’я на роботі

 Працівники та інші люди у світі праці 

зазнають ризику інфікування

 Деякі робочі місця стали осередками 

спалахів вірусу

 У деяких робочих середовищах існує 

підвищений ризик (близький контакт між 

працівниками, погана  вентиляція)

Ризики БЗР на робочому місці:

 Ризик зараження новітнім коронавірусом

 Інші ризики, що виникли через нові методи 

роботи та процедури (хімічні, 

ергономічні, психосоціальні ризики, 

насильство і домагання)
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Передбачати, готуватися та реагувати на кризb: інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР



Пандемія COVID-19: криза для безпеки і здоров’я працівників

Персонал екстрених служб і медичні працівники наражаються на вищі ризики щодо БЗР
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Основні права і обов’язки щодо БЗР
(передбачені Конвенцією МОП № 155)

Роботодавці

 Наскільки це є обґрунтовано практично 

можливим, забезпечувати безпечність 

робочих місць, механізмів, обладнання, 

процесів і речовин та відсутність загрози 

здоров'ю з їхнього боку

 Надавати працівникам у необхідних 

випадках відповідні ЗІЗ (безплатно)

 Передбачувати у необхідних випадках 

заходи для вирішення питань, пов'язаних із 

виникненням аварійних ситуацій та 

нещасних випадків

 Забезпечувати консультації з працівниками 

та їхніми представниками, їх інформування 

і підготовку з питань БЗР

Працівники та їхні представники

 Отримувати достатню інформацію та підготовку з 

питань БЗР

 Залишати робоче місце в разі ситуації, яку вони 

мають достатні підстави вважати такою, що становить 

безпосередню і серйозну небезпеку для їх життя або 

здоров’я

 Отримувати консультації роботодавця і співпрацювати 

з роботодавцем у сфері БЗР

 Дотримуватися інструкцій з БЗР і піклуватися про 

власну безпеку та безпеку інших осіб

 Правильно користуватися пристроями з техніки 

безпеки та ЗІЗ

 Повідомляти про будь-яку небезпечну ситуацію, 

нещасний випадок або травму
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Конвенція 1981 року про безпеку та здоров’я на роботі (№ 155) і 
Рекомендація № 164, що її супроводжує

 Прийняття погодженої національної політики у сфері БЗР

 Ужиття урядами й на підприємствах заходів із сприяння БЗР і покращення умов праці

 Основні права і обов’язки працівників та роботодавців у сфері БЗР

 Подальші вимоги до реєстрації нещасних випадків на роботі та професійних захворювань і 

повідомлення про них у Протоколі 2002 року (№ 155)

Соціальна справедливість, гідна праця
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Конвенція 1985 року про служби здоров’я на роботі (№ 161) і
Рекомендація № 171, що її супроводжує

 Створення на підприємствах служб здоров’я на роботі

на які покладено в основному профілактичні функції

які відповідають за консультування роботодавця, працівників та їхніх представників на 

підприємстві щодо способів підтримання безпечного і здорового робочого середовища

 Критично важлива роль під час криз у сфері охорони здоров’я

допомагають роботодавцям і працівникам запроваджувати належні заходи на робочому 

місці

підтримують організацію БЗР у медичних закладах, забезпечуючи безперервність 

реагування на надзвичайну ситуацію та надання основних медичних послуг
Соціальна справедливість, гідна праця
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Конвенція 2006 року про основи, що сприяють безпеці та здоров’ю на 
роботі (№ 187), і Рекомендація № 197, що її супроводжує

 Сприяння розвиткові національної культури профілактики в сфері безпеки та здоров’я

 Створення потужної національної системи БЗР

 Національна нормативна база у сфері БЗР (закони і нормативні акти з БЗР, колективні договори та 
інші відповідні документи, механізми забезпечення дотримання)

 Національна інституційна основа БЗР (орган або відомство з питань БЗР, національний 
тристоронній консультативний орган, співробітництво з відповідними системами страхування або 
соціального забезпечення)

 Служби здоров’я на роботі

 Інформація, консультаційні послуги та професійна підготовка з питань БЗР

 Збирання даних і дослідження у сфері БЗР

 Заохочення БЗР на рівні підприємства (співпраця між керівництвом, працівниками та їхніми 
представниками, поступове покращення на мікро-, малих та середніх підприємствах і у 
неформальній економіці)

Соціальна справедливість, гідна праця
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Національна політика 
і правова база 
у сфері БЗР



Зміцнення ефективної політики і правової бази у сфері БЗР із метою 
більш дієвого реагування на кризи й надзвичайні ситуації

 Безперечно необхідна для захисту і 

заохочення фізичного та психічного 

здоров’я на роботі

 Сприяє стійкості систем БЗР, 

дозволяючи їм краще підготуватися 

до реагування на майбутні кризи

 Забезпечує завчасне 

пристосування до нових умов і 

дозволяє оперативно здійснювати 

належні заходи реагування на 

надзвичайні ситуації

Всеосяжна і функціонально спроможна правова 

база повинна включати:

 основний та всеосяжний закон про БЗР, який 

охоплює всіх працівників і всі галузі, визначаючи

основні права і обов’язки у сфері БЗР

 закони і нормативні акти, які охоплюють окремі 

галузі чи небезпеки

 кодекси практики та технічні стандарти, що 

містять конкретні настанови

 колективні договори

Соціальна справедливість, гідна праця
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Основні права і обов’язки щодо БЗР
(передбачені Конвенцією МОП № 155)

Роботодавці

 Наскільки це є обґрунтовано практично 

можливим, забезпечувати безпечність 

робочих місць, механізмів, обладнання, 

процесів і речовин та відсутність загрози 

здоров'ю з їхнього боку

 Надавати працівникам у необхідних 

випадках відповідні ЗІЗ (безплатно)

 Передбачувати у необхідних випадках 

заходи для вирішення питань, пов'язаних із 

виникненням аварійних ситуацій та 

нещасних випадків

 Забезпечувати консультації з працівниками 

та їхніми представниками, їх інформування 

і підготовку з питань БЗР

Працівники та їхні представники

 Отримувати достатню інформацію та підготовку з 

питань БЗР

 Залишати робоче місце в разі ситуації, яку вони 

мають достатні підстави вважати такою, що становить 

безпосередню і серйозну небезпеку для їх життя або 

здоров’я

 Отримувати консультації роботодавця і співпрацювати 

з роботодавцем у сфері БЗР

 Дотримуватися інструкцій з БЗР і піклуватися про 

власну безпеку та безпеку інших осіб

 Правильно користуватися пристроями з техніки 

безпеки та ЗІЗ

 Повідомляти про будь-яку небезпечну ситуацію, 

нещасний випадок або травму

11

Передбачати, готуватися та реагувати на кризу: інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР



Визнання нещасних випадків на роботі та професійних захворювань

Норми МОП дають підставу для того, щоб визнати COVID-19 випадком професійного 

травматизму, але те, чи може COVID-19 вважатися професійною травмою і як це має бути 

доведено, залежить від національного законодавства конкретної країни

 Визнання щодо медичних працівників або працівників екстрених служб за чинним 

законодавством (наприклад, у Туреччині та Бельгії) або новими нормативними актами 

(наприклад, у Колумбії)

 Визнання щодо інших працівників, які зазнають підвищеного ризику, наприклад працівників 

служб забезпечення життєдіяльності (наприклад, в Аргентині)

 Визнання професійною травмою у працівників незалежно від їхньої професії (Італія, 

Іспанія, Данія)

Соціальна справедливість, гідна праця
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Нові правові вимоги для запобігання поширення вірусу на робочому 
місці

 Положення щодо виявлення і усунення потенційних джерел вірусу

 Галузеві процедури та протоколи запобігання випадкам COVID-19 у робочому середовищі 

та дій у таких випадках

фізичне дистанціювання

режим надомної роботи

реагування на позитивні випадки COVID-19 на робочих місцях

 засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

безпека поїздок на роботу і з роботи тощо

 Захист від несправедливого звільнення і отримання відповідної плати та допомоги у зв’язку з 

хворобою для забезпечення дотримання вимог карантину

Соціальна справедливість, гідна праця
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кризу: інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР

Обстеження від Мережі експертів з БЗР Великої двадцятки:
основні заходи, запроваджені для забезпечення БЗР працівників в умовах
COVID-19



Прийняття положень щодо усунення супутніх ризиків у сфері БЗР

 З метою запобігання та зведення до мінімуму інших супутніх ризиків, що можуть виникати 

внаслідок нових заходів БЗР, робочих процесів та режимів (тобто ергономічних, хімічних і 

психосоціальних ризиків)

У Керівних принципах управління в умовах COVID-19 (Малайзія) підкреслено необхідність 

проведення обстежень психічного здоров’я працівників поряд із реалізацією ефективних 

стратегій зниження ризиків

 З метою запобігання підвищеному ризику фізичного та психологічного насильства й 

домагань (особливо щодо медичних працівників)

В Алжирі у липні 2020 року були внесені зміни до кримінального кодексу, які забезпечують 

захист медичних працівників від словесних і фізичних нападів; за такі дії правопорушники 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років

Соціальна справедливість, гідна праця
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Забезпечення дотримання національних нормативно-правових актів: 
роль інспекції праці під час кризи, спричиненої COVID-19

 Потужна система інспекції праці, що охоплює всі види підприємств і всіх працівників, є 

вкрай необхідною для дотримання нормативних актів у сфері БЗР, виявлення випадків 

недотримання, надання допомоги в їх усуненні та попередження нових випадків

 Стратегія роботи в надзвичайних ситуаціях

 заохочувати дотримання нових вимог у сфері БЗР, запроваджених для реагування на 

кризу

 забезпечувати дотримання інших нормативних актів і безперервне реагування на інші 

стійкі ризики в сфері БЗР

 захищати безпеку і здоров’я інспекторів у ході виконання ними своїх обов’язків (зокрема 

від ризику зараження, ризику насильства і домагань, який під час надзвичайних ситуацій 

може зростати)
Соціальна справедливість, гідна праця
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Активізація діяльності інспекції праці: приклади з практики різних 
країн світу

 У М’янмі підприємства отримали наказ закритися, з можливістю відновлення діяльності лише у 

випадку, якщо група з інспекції праці констатує, що вони дотримуються керівних указівок щодо 

COVID-19

 У Мексиці було розширено масштаб роботи інспекції праці з метою переконатися в тому, що 

робота, виконувана безпосередньо на підприємствах, може вважатися життєво необхідною, 

перевірити стан дотримання вимог щодо профілактики й контролю COVID-19, а також 

проконтролювати дотримання інших правових норм у сфері БЗР

 У Сінгапурі весь персонал інспекції було мобілізовано для перевірки підприємств, а також 

гуртожитків, у яких живуть працівники, причому особлива увага приділялася питанням БЗР, 

пов’язаним із COVID-19. Крім того, понад 100 співробітників інспекції було призначено для перевірки 

компаній, які не запровадили гнучкий режим роботи 

Соціальна справедливість, гідна праця
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Застосування стимулів для заохочення дотримання законодавства 
роботодавцями

 Криза, спричинена COVID-19, викликала труднощі для роботодавців, тому що їм потрібно інвестувати 

кошти у БЗР (у нові заходи зі зменшення ризику передачі COVID-19 і усунення інших ризиків, що 

з'являються), одночасно з цим відчуваючи економічний вплив пандемії на доходи

 Економічні стимули (у формі податкових знижок, стимулів, пов’язаних із страхуванням, зустрічного 

фінансування і нефінансових стимулів, як-от офіційне визнання і присудження премій)

 Стратегія мотивації роботодавців до вкладання коштів у профілактичну роботу в сфері БЗР

Соціальна справедливість, гідна праця
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На Філіппінах уряд запровадив «Премію за реагування на COVID-19» для роботодавців, які 

успішно зупинили поширення вірусу на своїх підприємствах шляхом реалізації стратегій та 

програм із БЗР. Критерії присудження цієї премії були взяті з публікації МОП «Профілактика і 

пом’якшення наслідків поширення COVID-19 на робочому місці. Контрольний перелік заходів»



Національні 
інституційні рамки БЗР



Орган або відомство, що відповідає за БЗР

 Ключовий компонент системи управління БЗР на національному рівні

 Залучений на випереджальній основі до управління реагуванням на кризу на 

національному рівні

 Здійснює керівництво у часи кризи, користуючись при цьому загальною довірою

 Координація

між різними залученими установами

між національним і місцевим рівнями

Соціальна справедливість, гідна праця
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Національний тристоронній консультативний орган, що розглядає 
питання БЗР і впливу COVID-19

 Загальний механізм для забезпечення участі тристоронніх партнерів у процесі управління 

сферою БЗР (досягнення консенсусу на основі тристороннього підходу прокладає шлях до 

більш ефективної реалізації заходів)

 Різні ролі та функції (від консультативної ролі до прийняття рішень)

 Участь в обговоренні питань БЗР на національному рівні, зокрема у випуску інструкцій чи 

настанов щодо пом’якшення впливу кризи

Соціальна справедливість, гідна праця
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Австралія: Робоча група з соціально-трудових відносин при Національній 
координаційній комісії з питань COVID-19

 Створена у квітні 2020 р. з метою підтримки безпечних та здорових робочих середовищ під 

час пандемії

 До складу Робочої групи ввійшли експерти з питань охорони здоров’я і праці, а також 

роботодавці та представники працівників

 Головні зацікавлені сторони - Управління безпеки праці, Міністерство охорони здоров’я, 

Група національного рівня з питань трудових відносин, зайнятості та безпеки й Комісія з 

питань справедливої зайнятості

 Працюючи в координації з Управлінням безпеки праці та місцевими органами влади, Робоча 

група готує керівні документи щодо безпеки на робочих місцях у цілому ряді галузей, 

забезпечує інформування працівників і роботодавців про ризики для здоров’я і безпеки та 

розробляє безпечні практичні методи роботи в міру виникнення нових проблем у галузі 

охорони здоров’я
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Співробітництво з відповідними системами страхування або 
соціального забезпечення, які охоплюють професійні травми та 
захворювання

Пандемія COVID-19 підкреслює необхідність співпраці:

 з національною системою БЗР – в основному для сприяння постійному покращенню 

стану БЗР із метою запобігання професійному травматизму, професійним захворюванням і 

смертельним випадкам

 з відповідними системами страхування або соціального забезпечення – для вирішення 

питань, пов’язаних із нещасними випадками та захворюваннями, які вже сталися

 медична допомога, професійна реабілітація, грошові допомоги та компенсація виплати 

працівникам, які отримали травми на роботі або в яких виникають професійні захворювання

 допомога у зв’язку з втратою годувальника сім’ям жертв нещасних випадків на роботі зі 

смертельним наслідком
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Служби здоров’я на 
роботі



Функції

 виявлення й оцінка ризиків щодо БЗР

 нагляд за чинниками робочого середовища та 

виробничих операцій, котрі можуть 

несприятливо впливати на здоров’я 

працівників

 консультування з питань планування та 

організації робіт

 участь у розробленні програм удосконалення 

виробничих операцій

 консультування з питань БЗР, ергономіки й 

засобів індивідуального та колективного 

захисту

 нагляд за станом здоров’я працівників

 сприяння пристосуванню робочих процесів до 

працівників

 участь у здійсненні заходів професійної 

реабілітації

 здійснення співробітництва в інформуванні, 

навчанні та просвіті з питань БЗР

 організація першої та невідкладної медичної 

допомоги 

 участь в аналізі нещасних випадків на роботі 

та професійних захворювань
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Усі ці функції є необхідними для надання роботодавцям допомоги у зменшенні ризику 

зараження та інших супутніх ризиків під час пандемії COVID-19



Нагляд за робочим середовищем і оцінювання ризиків

 виявлення і оцінка зовнішніх факторів, які можуть несприятливо 

впливати на здоров’я працівників

 оцінка санітарно-гігієнічних умов на роботі та факторів в 

організації праці, котрі можуть спричиняти небезпеку для 

здоров’я працівників

 оцінка засобів колективного та індивідуального захисту

 оцінка, в доречних випадках, впливу небезпечних факторів на 

працівників

 оцінка систем контролю, призначених для усунення або 

зменшення впливу небезпечних факторів

 Цей процес дозволяє 

отримати інформацію про 

потреби підприємства в 

сфері БЗР та визначити 

пріоритетні запобіжні й 

захисні заходи
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Нагляд за станом здоров’я працівників і надання послуг першої 
допомоги

 Оцінити придатність працівника до виконання певних робочих завдань

 Установити будь-які ушкодження здоров’я, що можуть бути пов’язані з впливом шкідливих 

факторів, притаманних робочому процесові

 Виявити випадки професійних захворювань, керуючись національним законодавством.

В умовах пандемії СOVID-19 служби здоров’я на роботі часто відповідають за:

 відстеження підтверджених випадків захворювання і осіб із підозрою на нього

 виявлення потенційного зараження, надання працівникам указівки щодо карантину

 повідомлення органів охорони здоров’я і соціального забезпечення про результати своєї 

роботи тощо
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Служби здоров’я на роботі в Об’єднаних Арабських Еміратах

 Під час пандемії забезпечують функціонування системи комплексного нагляду поряд з 

ефективним контролем за станом здоров’я всього персоналу в цілому у рамках допомоги 

керівництву

поточний контроль за станом здоров’я

 тестування

 консультування на засадах телемедицини

 терміни карантину
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Пристосування робочих процесів до працівників і захист вразливих груп

 Виявлення вразливих груп працівників

Урахування стану здоров’я працівника та інших відомих факторів ризику (в умовах 

COVID-19 - це вік, етнічне походження, індекс маси тіла)

Через характер своєї роботи окремі групи працівників, як-от працівники-мігранти, 

позаштатні працівники та поденники, можуть наражатися на безпрецедентні ризики

 Рекомендації, які полегшують пристосування робочих процесів до працівників

 вибір робочого завдання, яке максимально зменшує негативний вплив

 забезпечення спеціальним обладнанням чи захисними пристроями

 запровадження особливого режиму роботи (наприклад, обов’язковий перехід на дистанційну 

роботу)

 обов’язкова відпустка по хворобі
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Консультативна роль

Консультації ДЛЯ:

 роботодавців

 керівництва підприємств

 працівників та їніх  

представників

 комітетів із питань БЗР

(як колективні, так і 

індивідуальні)

Консультації ЩОДО:

 Оцінки ризиків

 Запобіжних і захисних заходів

 Внесення змін до робочих процесів і процедур

 Повернення до роботи після нещасних випадків або 

захворювань (зокрема COVID-19)

 Освітніх та навчальних заходів

 Здоров’я працівників у контексті роботи (індивідуальні 

консультації)
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Надання загальних послуг профілактичного і лікувального характеру 

 Рекомендація МОП щодо служб здоров’я на роботі (№ 171) заохочує таку функцію служб 

здоров’я на роботі, як надання медичних послуг лікувального і загального характеру, 

зокрема:

проведення вакцинації проти дії біологічних небезпек робочого середовища;

участь у кампаніях, спрямованих на захист здоров’я працівників;

 співпраця з медичними органами в рамках державних програм охорони здоров’я

 Ця функція  може мати особливо важливе значення у важкодоступних районах і для 

важкодоступних категорій населення в надзвичайних ситуаціях, коли багато установ галузі 

охорони здоров’я опиняються під тиском
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Співробітництво із сторонніми службами

 з загальною системою охорони здоров’я країни та установами й закладами у місцевих 

громадах із метою забезпечення координації з спеціалізованими медичними службами на 

предмет відповідного лікування з приводу професійних травм і захворювань

 із службами екстреного реагування і надавачами першої допомоги – зокрема службами 

швидкої медичної допомоги, поліклініками, клініками невідкладної допомоги, 

токсикологічними центрами, поліцією та пожежними бригадами, цивільними рятувальними 

службами – з метою забезпечити термінове лікування гострих травм і захворювань та 

допомагати у плануванні дій на випадок великомасштабних надзвичайних ситуацій і 

реагування на них

 з установами соціального забезпечення і страхування здоров’я з метою полегшити 

організацію виплати допомог і функціонування системи компенсації працівникам
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Інформаційні, 
консультаційні послуги 
та професійна підготовка 
з питань БЗР



Інформаційні та консультаційні служби з питань БЗР

 Передумова ефективного функціонування систем БЗР

 Надання критично важливої актуальної інформації працівникам, їхнім представникам і 

роботодавцям у процесі поточної роботи та у надзвичайних ситуаціях, зокрема про існуючі 

та нові вимоги БЗР

 Національні органи та відомства у сфері БЗР відіграють провідну роль у поширенні 

інформації про COVID-19, створюючи спеціальні веб-сайти та розробляючи матеріали для 

різних галузей, які можна легко відтворити для розповсюдження серед працівників або 

розмістити на підприємствах

 Соціальні партнери також активно співпрацюють з урядами та підтримують свої членські 

організації у вжитті на робочих місцях належних заходів із профілактики та стримування 

поширення COVID-19

 Представники працівників мають унікальні можливості для того, щоб сприяти спілкуванню 

з працівниками щодо нових ризиків та впливу цих ризиків на них
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Інформаційно-роз’яснювальні кампанії

 Мають важливе значення для заохочення БЗР в ключових напрямках, особливо у кризових 

ситуаціях

 Є ефективним способом поширення важливої інформації та ознайомлення роботодавців, 

працівників і громад з їхніми правами та обов’язками в сфері БЗР

 Під час пандемії COVID-19 проводяться кампанії з підвищення обізнаності з різних тем, 

наприклад:

ризик передачі вірусу серед працівників служб забезпечення життєдіяльності

 збільшення масштабів насильства і домагань
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Мексика: інформаційно-роз’яснювальні кампанії з БЗР у галузі 
виробництва і продажу кави 

 Фондом МОП Vision Zero і Національною федерацією виробників кави Мексики було створено низку 

аудіовізуальних ресурсів для проведення кампанії

 Мета проєкту полягала у підвищенні рівня обізнаності працівників про безпеку та здоров’я на роботі у 

виробничо-збутових ланцюгах кавової галузі під час пандемії COVID-19

 Кампанія включала радіосеріал із 10 частин, спрямований на покращення поінформованості з ряду 

питань БЗР, зокрема про зменшення ризику COVID-19 у сезон збирання врожаю

 Крім того, було створено ряд відеоматеріалів, де обговорювалася профілактика COVID-19 у 

сільському господарстві, а також заходи з прибирання і дезінфікування та інші заходи зі зменшення 

небезпеки зараження
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Забезпечення професійної підготовки з питань БЗР

 Внесення змін до навчальних планів з питань БЗР задля врахування:

нових небезпек і ризиків, що виникли під час кризи

 способів застосування і дотримання нових заходів і процедур

 Галузеві підходи
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 У ПАР Уряд вимагає, щоб усі працівники, які повертаються до роботи, проходили 

навчання з питань COVID-19 та БЗР

 В Ірландії Управління охорони здоров’я та безпеки (HSA) розробило ввідний онлайн-курс 

«Безпечне повернення до роботи», який працівники зобов’язані пройти, перш ніж 

повертатися до роботи

 У Сінгапурі Управління архітектурно-будівельного нагляду створило обов’язковий 

онлайн-курс навчання для працівників з урахуванням фактору COVID-19 в галузі 

будівництва, основну увагу в якому приділено ризикам, на які наражаються ці працівники



Збирання даних і 
дослідження у сфері БЗР



Розбудова всеосяжної та ефективної системи збирання і аналізу 
даних та інформації з БЗР

 Вкрай важлива для розроблення обґрунтованої політики, законів і нормативних актів, 

стратегій та інших інструментів із БЗР, зокрема в контексті реагування на кризові ситуації

 Повинна включати:

механізми та структури для реєстрації нещасних випадків на роботі та професійних 

захворювань і повідомлення про них

додаткові механізми для збирання інших даних і статистики з БЗР

дослідницький потенціал для того, щоб виявляти нові ризики та ризики, що виникають, а 

також нові превентивні засоби для запобігання цим ризикам
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Повідомлення про випадки професійного травматизму та професійні 
захворювання
 У більшості країн реєстрація нещасних випадків на роботі та професійних захворювань і 

повідомлення про них є обов’язком підприємств

У країнах, де коронавірусна хвороба визнана випадком професійного травматизму 

(нещасним випадком або професійним захворюванням), про неї слід повідомляти так, як і 

про інші випадки

 Ефективна система реєстрації та повідомлення є важливою та корисною в надзвичайних 

ситуаціях, дозволяючи збирати точні дані та швидко виявляти осередки хвороби

 Для сприяння виконанню вимог щодо повідомлення компетентним органам необхідно у 

співпраці з соціальними партнерами інформувати роботодавців та працівників про їхні 

обов’язки

У Північній Ірландії (Сполучене Королівство) Управління з питань охорони здоров’я та 

безпеки складає перелік критеріїв, якими роботодавці мають керуватися під час 

повідомлення органам влади про випадок COVID-19 або небезпечну подію
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Збирання інших даних та інформації з БЗР під час кризи

 Статистика інспекції праці може надати дані про нещасні випадки на роботі та професійні 

захворювання, про дотримання вимог і з інших питань, що стосуються БЗР

 Можуть проводитися дослідження і обстеження – як загального характеру, так і по галузях 

– з критично важливих аспектів організації та реалізації запобіжних заходів на 

підприємствах

Обстеження можуть проводитися соціальними партнерами зі збиранням даних про 

ставлення і досвід їхніх членських організацій

Глобальне опитування, проведене профспілкою UNI, передбачало вивчення заходів 

реагування на COVID-19 і досвіду профспілок усього світу. Понад 60% респондентів 

зазначили, що відчувають на собі дефіцит ЗІЗ і дезінфікуючих засобів

Міжнародна організація роботодавців (IOE) провела спільно з МОП обстеження, мета 

якого полягала у вивченні проблем, створених короновірусом для підприємств, впливу 

COVID-19 на них та вжитих ними заходів реагування
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Дослідження на тему БЗР і COVID-19

 Необхідні для того, щоб достовірніше встановити реальну картину щодо БЗР

 Дуже актуальні для розробки і актуалізації нормативних актів, зокрема для:

 виявлення конкретних ризиків у певному секторі чи певній галузі (як основних джерел контактів із 

вірусом, так і супутніх ризиків), та визначення найпоширеніших рішень, що застосовуються для 

зменшення чи усунення цих ризиків

 поглиблення знань про становище окремих груп працівників, які, як вважається, зазнають 

особливого або надзвичайно високого ризику

 виявлення та оцінювання коротко- і довгострокових наслідків для здоров’я (зокрема тих, що є 

результатом інших супутніх ризиків і робочих середовищ)

 аналізу дотримання з метою оцінювання ефективності правових норм із розбивкою за галузями, 

регіонами та типами підприємств із метою підвищення рівня дотримання вимог відповідальними 

особами 
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Зміцнення систем 
управління БЗР 
на рівні підприємства



Попередження надзвичайних ситуацій, готовність до них і реагування

 Ефективна система управління БЗР повинна передбачати створення та забезпечення 

функціонування механізмів попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності 

до них і реагування на такі ситуації. Такі механізми повинні:

 визначати ймовірність надзвичайних ситуацій і передбачати попередження ризиків у сфері БЗР,

пов’язаних із ними

 відповідати розміру і характеру діяльності підприємства

 забезпечувати надання необхідної інформації, внутрішню комунікативну взаємодію та координацію

для захисту всіх людей у випадку аварійної ситуації в робочій зоні

 надавати інформацію відповідним компетентним органам, територіальним структурам і службам

екстреного реагування і забезпечувати комунікативну взаємодію з ними

 передбачати надання першої та медичної допомоги, протипожежні заходи та евакуацію

 надавати відповідну інформацію і можливість навчання всім членам організації

 створюватися у співпраці з зовнішніми екстреними службами та іншими органами
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Сприяння співробітництву між керівництвом, працівниками та їхніми 
представниками на підприємствах

 Участь працівників є одним із ключових елементів системи управління БЗР на підприємстві

 Особливо актуальною ця участь є під час надзвичайних ситуацій (з новими/підвищеними 

небезпеками та ризиками, високим ступенем невизначеності та швидкими змінами)

Залучення працівників і створення у них почуття співпричетності до заходів реагування 

допомагає забезпечити реалізацію сталих і доречних рішень

 Роботодавець повинен забезпечити:

проведення консультацій з працівниками та їхніми представниками з усіх аспектів БЗР, 

зокрема щодо екстрених заходів, пов’язаних з їхньою роботою

 співпрацю між керівництвом і працівниками, які працюють удома (з підтриманням 

регулярного зв’язку)
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Виявлення небезпек і оцінювання ризиків 

 Виявлення всіх професійних небезпек та 

пов’язаних із ними ризиків на постійній основі

 Контакт із вірусом

 Вплив інших небезпек (біологічної, хімічної, 

фізичної, психосоціальної – включно з 

насильством і домаганнями)

 Урахування робочого середовища, завдань і 

вже запроваджених заходів

 Урахування всього робочого дня, включно з 

відвідуваннями місць загального користування, 

наприклад, гуртожитків, транспорту, кафетеріїв, 

санітарних об’єктів або інших місць, де 

перебувають люди

 Проводиться до внесення будь-яких змін у 

методи роботи/процеси/обладнання і

запровадження нових методів/процесів/ 

обладнання

 Охоплює всіх працівників, а також

постачальників, клієнтів і відвідувачів

 Ураховує індивідуальні характеристики 

працівників
 літні дорослі та люди з серйозними хронічними 

захворюваннями (вони можуть зазнавати 

підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби 

через COVID-19)

 працівники з інвалідністю та працівники-мігранти 

(підвищений ризик зараження COVID-19 на роботі)
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Вжиття заходів БЗР для запобігання передачі COVID-19 на робочому 
місці

 На основі ретельних оцінок ризиків щодо БЗР

 З дотриманням ієрархії заходів контролю

 Адаптуються до небезпек і ризиків, з якими стикається підприємство

 Регулярно переглядаються і за потреби змінюються

 Відповідають національній нормативно-правовій базі

 Відображають передову практику

 Ураховують наявний рівень знань
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Усунення психосоціальних ризиків під час пандемії COVID-19

 Тривога, викликана ризиками для здоров’я через коронавірус, невизначеність щодо 

тривалості кризи, занепокоєння з приводу можливої втрати роботи або вимушеного 

закриття бізнесу тощо

 Психосоціальні ризики, що виникають через радикальні зміни в організації праці, робочих 

процесах і умовах праці (зокрема через перехід на дистанційну роботу)

Наприклад: ізоляція, збільшення робочого навантаження і підвищення темпу роботи, 

поєднання професійних і сімейних обов’язків, насильство і домагання та ін.
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Механізми сприяння поступовому покращенню умов БЗР на Мікро-, 
малихі середніх підприємствах (ММСП) та у неформальній економіці

 Особливо сильно постраждали від наслідків пандемії

 Не мають коштів для інвестування в БЗР

 Багато працівників цих підприємств уже зазнає підвищеного ризику нещасних випадків на 

роботі або професійних захворювань

 Існує потреба у спеціальних ініціативах, як, наприклад:

 зміцнення співпраці з соціальними партнерами та іншими стратегічними суб’єктами 

(наприклад, системами охорони здоров’я населення, установами соціального 

забезпечення, НУО, закладами освіти тощо)

 сприяння наставництву з боку великих підприємств і розвиток мереж ММСП

Соціальна справедливість, гідна праця

49



Застосування стимулів для заохочення дотримання законодавства 
роботодавцями

 Криза, спричинена COVID-19, викликала труднощі для роботодавців, тому що їм потрібно інвестувати 

кошти у БЗР (у нові заходи зі зменшення ризику передачі COVID-19 і усунення інших ризиків, що 

з'являються), одночасно з цим відчуваючи економічний вплив пандемії на доходи

 Економічні стимули (у формі податкових знижок, стимулів, пов’язаних із страхуванням, зустрічного 

фінансування і нефінансових стимулів, як-от офіційне визнання і присудження премій)

 Стратегія мотивації роботодавців до вкладання коштів у профілактичну роботу в сфері БЗР
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На Філіппінах уряд запровадив «Премію за реагування на COVID-19» для роботодавців, які 

успішно зупинили поширення вірусу на своїх підприємствах шляхом реалізації стратегій та 

програм із БЗР. Критерії присудження цієї премії були взяті з публікації МОП «Профілактика і 

пом’якшення наслідків поширення COVID-19 на робочому місці. Контрольний перелік заходів»



Погляд у 
майбутнє: стійкі 
системи БЗР на 
випадок наступної 
кризи



Усі останні кризи (вибух у Бейруті, стихійні лиха, загрози здоров’ю населення) стали 

перевіркою на міцність систем реагування на кризи

Інвестування коштів у зміцнення систем БЗР допоможе урядам, роботодавцям і працівникам:

 протидіяти нинішній пандемії

 захищати здоров’я на робочих місцях

 швидше відновлюватися завдяки уникненню подальшого зараження

Розбудова цих стійких систем також забезпечить основу для реагування на інші 

непередбачувані події та кризи, що можуть трапитися у майбутньому

Соціальна справедливість, гідна праця

52



Керівні матеріали МОП щодо захисту безпеки та здоров’я 
працівників під час кризи, спричиненої COVID-19

 Профілактика і пом’якшення наслідків поширення COVID-19 на робочому місці. Контрольний перелік заходів

(квітень 2020 р.)

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

здоров’я на роботі (квітень 2020 р.)

 Безпечне повернення до роботи в умовах пандемії COVID-19. Аналітична записка (травень 2020 р.)

 Безпечне повернення до роботи: десять пунктів для дій (травень 2020 р.)

 Подолання пов’язаних із роботою психосоціальних ризиків під час пандемії COVID-19 – навчальні матеріали

(червень 2020 р.)

 Дистанційна робота під час та після пандемії COVID-19. Практичний посібник (липень 2020 р.)

 COVID-19 і медичні заклади. Контрольний перелік заходів для реалізації у медичних закладах (липень 2020 р.)

 Гігієна рук на робочому місці: основні заходи з безпеки та здоров’я на роботі в рамках профілактики та

контролю COVID-19. Інформаційна довідка (вересень 2020 р.)

 Профілактика і протидія COVID-19 у робочому середовищі на малих і середніх підприємствах: контрольний

перелік заходів (серпень 2020 р.)

53

Передбачати, готуватися та реагувати на кризу: інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741825/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_744721/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_755661/lang--uk/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_748638/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_751232/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_750808/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_754864/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_753619/lang--en/index.htm
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