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 I.     Вступ

1 Safe return to work: Ten action points, ILO («Безпечне повернення до роботи: десять заходiв»), див. також: «Безпечне повернення до 
роботи: Посiбник для роботодавцiв з профiлактики COVID-19»), на додаток до «Профiлактика та пом’якшення наслiдкiв поширення 
COVID-19 на робочому мiсцi: контрольний перелiк заходiв».

1. Пандемiя COVID-19 змiнила свiт працi. У той час як 
захворюванiсть продовжує зростати у багатьох 
частинах свiту, деякi країни зараз працюють над 
тим, щоб зберегти зниження темпiв поширення 
iнфекцiї та вiдновити свою економiку. Уряди, 
роботодавцi, працiвники та їхнi органiзацiї вiдi-
грають ключову роль у змiцненнi досягнутого 
прогресу у стримуваннi поширення iнфекцiї шля- 
хом створення умов для безпечного повернення 
до роботи. Для цього потрiбна спiвпраця та скоор-
динованi дiї, оскiльки навiть поодинокi небезпечнi 
методи роботи становлять загальну загрозу здо-
ров’ю.

Безпечнi та здоровi умови працi лежать в основi 
гiдної працi й виступають фундаментом, на якому 
повиннi ґрунтуватися керiвнi принципи полiтики 
повернення до роботи. Ця аналiтична записка має 
на метi: (1) надання допомоги урядам, органiзацiям 
роботодавцiв i працiвникiв у розробцi нацiональних 
керiвних принципiв полiтики поетапного та безпеч-
ного повернення до роботи i (2) надання керiвних 
принципiв для оцiнки ризикiв на робочому мiсцi та 
запровадження запобiжних i захисних заходiв вiдпо-
вiдно до iєрархiї контролю1.

Дата: травень 2020 р.

 Безпечне повернення  
 до роботи пiд час 
 пандемiї COVID-19
 Аналiтична записка

Вiддiл з питань адмiнiстрацiї працi, iнспекцiї працi 
й безпеки та здоров’я на роботi (LABADMIN/OSH)

Департамент з питань управлiння i трипартизму

Авторське право © 2020
Мiжнародна органiзацiя працi

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_748492/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_748492/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741825.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741825.pdf


2  Безпечне повернення до роботи під час пандемії COVID-19  / Аналітична записка

     II. Розробка керiвних принципiв ефективної 
полiтики безпечного повернення до роботи

2. Деякi країни вже розробили нацiональну полiтику 
та керiвнi принципи безпечного повернення до 
роботи, а iншi планують це зробити з огляду на 
розвиток ситуацiї. Розробка будь-яких керiвних 
принципiв полiтики має спиратися на людино- 
орiєнтований пiдхiд до майбутнього працi, що по-
кладає права й потреби працiвникiв, прагнення 
та права всiх людей в основу економiчної, со- 
цiальної та екологiчної полiтики2. Ключовими 
факторами будь-якого рiшення про повернен- 
ня до роботи мають виступати мiркування про 
життя i здоров’я, а також прогнози й можливостi 
пом’якшення ризикiв. Для сталого вiдновлення 
економiки працiвники мають почуватися на ро-
бочих мiсцях безпечно i бути впевненими у тому, 
що вони не пiддаються зайвим ризикам, безпосе-
редньо пов’язаним iз новим коронавiрусом. Вони 
також повиннi знати, що вживаються заходи для 
зменшення iнших ризикiв, у тому числi психосо- 
цiальних ризикiв, хiмiчних небезпек, спричинених 
збiльшеним використанням очищувальних та 
дезiнфiкуючих засобiв, а також ергономiчних ри-
зикiв внаслiдок незручностей через невiдповiд-
нiсть примiщень i обладнання, та багатьох iнших. 
Крiм того, коли пiсля етапу iзоляцiї та припинення 
економiчної дiяльностi поновлюється робота, слiд 
ретельно звертати увагу на iншi джерела небезпеки.

3. Мiжнароднi стандарти працi забезпечують 
нормативну базу для повернення до роботи. 
Зокрема, Конвенцiя про безпеку та здоров’я на 
роботi, 1981 р. (№ 155), Конвенцiя про служби безпеки 
та здоров’я на роботi, 1985 р. (№ 161), Конвенцiя про 
основи, що сприяють безпецi та здоров’ю на роботi, 
2006 р. (№ 187) та вiдповiднi рекомендацiї до них 
створюють орiєнтир, згiдно з яким країни можуть 
розробляти полiтику та програми для подолання 
COVID-19, адаптованi до власних обставин. 

4. Сюди входить чiтко встановлена система прав 
та обов’язкiв. Стаття 16 Конвенцiї № 155 зазначає, 
що роботодавцi повиннi забезпечити, наскiльки 
це можливо, щоб робочi мiсця, механiзми, об-
ладнання та робочi процеси пiд їхнiм контро- 
лем були безпечнi й не загрожували здоров’ю. 
Ця вимога передбачає оцiнку ризикiв та встанов- 
лення iєрархiї контролю для запобiгання i змен- 
шення ризикiв вiдповiдно до Настанов МОП iз сис- 
тем управлiння безпекою i здоров’ям на роботi. 

Роботодавцi зобов’язанi забезпечити працiвникiв 
належними захисними засобами, без витрат iз 
боку працiвникiв. Роботодавцi також вiдповiдальнi 
за консультування iз працiвниками та їхнiми 
представниками з питань  безпеки i здоров’я на ро- 
ботi (БЗР), надання належної iнформацiї та нав- 
чання з БЗР i повiдомлення компетентного органу 
(наприклад, iнспекцiї працi або органу соцiального 
захисту) про випадки професiйних захворювань i 
травматизму на роботi3.

5. Працiвники несуть вiдповiдальнiсть за дотри- 
мання встановлених правил з БЗР та участь в 
органiзованому роботодавцем навчаннi з питань 
БЗР. Вiдповiдно до Конвенцiї № 155 працiвники 
зобов’язанi повiдомляти свого безпосереднього 
керiвника про будь-яку ситуацiю, яку вони вважають, 
маючи достатньо пiдстав, такою, що становить 
неминучу й серйозну небезпеку для їхнього життя 
або здоров’я. Вони мають право самоусунутися 
вiд подiбної ситуацiї i не повертатися до роботи, а 
роботодавець не має права вимагати вiд працiвникiв 
повернення до роботи, доки роботодавець не за- 
провадить необхiдних заходiв для усунення небезпек 
i загроз, наскiльки це можливо. Вiдповiдно до ста- 
тей 13 та 19 (f) Конвенцiї № 155, коли працiвники 
користуються цим правом, їм забезпечується за- 
хист вiд неправомiрних наслiдкiв. Щоб працiвники 
могли користуватися цими правами, вiдповiднi по-
ложення мають бути вiдображенi в нацiональному 
законодавствi.

6. Рекомендацiя МОП про зайнятiсть i гiдну працю з 
метою забезпечення миру i потенцiалу протидiї, 
2017 р. (№ 205) радить, щоб у процесi виходу з 
кризових ситуацiй уряди переглядали, ухвалювали, 
вiдновлювали або, у разi необхiдностi, посилювали 
законодавство про працю, в тому числi положення 
про БЗР, а також, за необхiдностi, змiцнювали 
систему адмiнiстрацiї працi, в тому числi iнспекцiю 
працi. Iнспектори працi, наприклад, вiдiграють 
ключову роль у наданнi роботодавцям i працiвникам 
технiчної iнформацiї та консультацiй, необхiдних для 
забезпечення дотримання i застосування правових 
норм. Вiдповiдно до Конвенцiї про iнспекцiю працi, 
1947 р. (№ 81), вони уповноваженi вживати заходiв 
iз метою усунення ситуацiй, щодо яких вони мають 
пiдстави вважати такими, що загрожують здоров’ю 
чи безпецi працiвникiв.

Дивіться Настанову МОП 
із систем управління БЗР 
тут

2 Для додаткової iнформацiї про чотирьохкомпонентну рамкову полiтику МОП щодо подолання соцiально-
економiчного впливу COVID-19, див.: Global Impact and Policy Recommendations («Глобальний вплив i рекомендацiї 
щодо полiтики»), 18 травня 2020 р.

3 Див. також галузевi стандарти: Конвенцiя про безпеку i гiгiєну працi у будiвництвi, 1988 (№ 167) i Рекомендацiя, 1988 
(№ 175); Конвенцiя про безпеку i гiгiєну працi в шахтах, 1995 (№ 176) i Рекомендацiя, 1995 (№ 183); Конвенцiя про 
безпеку i гiгiєну працi в сiльському господарствi, 2001 (№ 184) i Рекомендацiя, 2001 (№ 192).
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7. Соцiальний дiалог вiдiграє вирiшальну роль у 
забезпеченнi розробки ефективної полiтики та 
формування довiри, що необхiднi для сприяння 
безпечному поверненню до роботи. Ефективнi на-
цiональнi дiї для повернення до роботи залежать вiд 
дiалогу та залучення представницьких органiзацiй ро-
ботодавцiв i працiвникiв iз метою розробки належної 
нормативно-правової бази та забезпечення ураху-
вання потреб секторiв i всiх працiвникiв. Органiзацiї 
роботодавцiв посiдають центральне мiсце у консуль-
туваннi й пiдтримцi пiдприємств у дотриманнi ре-
комендацiй, наданих нацiональними та мiсцевими 
органами влади. Органiзацiї працiвникiв також можуть 
висловлювати занепокоєння працiвникiв, сприяти за-
хисту їхнiх прав, а також повiдомляти й поширювати 

iнформацiю серед працiвникiв, зокрема найбiльш враз-
ливих, щодо ризикiв та запобiжних дiй.

8. Керiвнi принципи полiтики повиннi бути за- 
кладенi в нацiональних системах БЗР. Цi сис- 
теми сприяють постiйному вдосконаленню БЗР 
шляхом розробки нацiональної полiтики та програм 
при залученнi  представницьких органiзацiй робото-
давцiв i працiвникiв. Крiм того, вони сприяють повазi 
до права на безпечне та здорове робоче середовище 
на всiх рiвнях, де принципу запобiгання надається 
найвищий прiоритет, у той час як до небезпек на ро-
бочому мiсцi застосовується пiдхiд iєрархiї контролю. 
Змiцнюючи iнституцiйну iнфраструктуру нацiо-
нальних систем БЗР, в тому числi органiв управлiння 
БЗР, країни будуть краще пiдготовленi до виходу з 
кризових ситуацiй.

Закони 
i нормативнi 
акти, колективнi 
договори та 
iншi вiдповiднi 
iнструменти БЗР

Нацiональнi органи влади повиннi пiдготувати пов’язанi з COVID-19 настанови з БЗР шляхом розробки належ- 
ної нормативної бази вiдповiдно до нацiонального законодавства, використовуючи для цього низку право- 
вих i технiчних iнструментiв, у тому числi закони, накази мiнiстерств, постанови, керiвнi принципи та тех-
нiчнi записки. Уряди повиннi розглянути практичну реалiзацiю рiшень i норм, у тому числi шляхом надан- 
ня iнформацiї, врахувати конкретнi потреби малого бiзнесу та найуразливiших працiвникiв i належним чином ви-
конувати вимоги законодавства.

Нацiональний 
тристороннiй орган 
iз питань БЗР

Цей спецiалiзований тристороннiй орган має брати участь у прийняттi всiх рiшень на нацiональному рiвнi, в тому 
числi розпоряджень або рекомендацiй щодо боротьби з COVID-19 для забезпечення взаємного посилення полiтики 
повернення до роботи та нацiональної полiтики з питань БЗР.

Механiзми 
контролю, 
в тому числi 
системи iнспекцiї

Iнспекцiї працi вiдiграють ключову роль у поширеннi достовiрної iнформацiї про COVID-19, у тому числi про запобiжнi 
та захиснi заходи, а також у монiторингу ефективностi реалiзацiї й дотримання положень щодо повернення до робо-
ти, в тому числi шляхом контролю за виконанням чинного законодавства.

Механiзми для 
забезпечення 
спiвпрацi мiж 
керiвництвом, 
працiвниками 
та їхнiми 
представниками

Спiльнi комiтети з БЗР за участю представникiв працiвникiв мають брати участь в оцiнцi ризикiв на робочому 
мiсцi, вiдборi чи розробцi та виконаннi протоколiв повернення до роботи. Представники працiвникiв надають 
цiнну iнформацiю щодо планування запобiжних заходiв, пiдтримують керiвництво у впровадженнi заходiв та 
забезпечують зв’язок iз працiвниками. Вiдповiдно до нацiонального законодавства роботодавець зобов’язаний 
консультуватися з працiвниками або їхнiми представниками щодо всiх аспектiв БЗР. Працiвники повиннi мати 
достатньо часу в межах оплачуваного робочого часу на виконання своїх функцiй з БЗР та проходження вiдповiд-
ного навчання.

Служби БЗР, у тому 
числі інформаційні 
та консультаційні 
служби, дослід- 
ження, навчання 
і нагляд за станом 
здоров’я

Основними постачальниками цих послуг виступають нацiональнi дослiдницькi центри, вiдомства й установи з 
питань БЗР, фахiвцi з БЗР та їхнi об’єднання, а також служби БЗР. Надання цих послуг має першочергове значен-
ня для стримування й припинення пандемiї та забезпечення безпечних i здорових умов працi. Служби БЗР (за 
визначенням Конвенцiї № 161) вiдповiдають за монiторинг стану здоров’я працiвникiв на робочому мiсцi, тому 
вони вiдповiдальнi за вiдстеження пiдтверджених та пiдозрюваних випадкiв, виявлення потенцiйного ланцюга 
передачi й направлення працiвникiв на карантин, а також повiдомлення органiв охорони здоров’я та соцiального 
захисту.

Збирання даних 
i аналiз даних 
про травмування 
на роботi 
i професiйнi 
захворювання 

Облiк пiдтверджених i пiдозрюваних випадкiв COVID-19 та аналiз поширення вiрусу на робочих мiсцях допомагає 
виявити порушення протоколiв повернення до роботи й недолiки в запобiжних i захисних заходах, уможливлюючи 
коригувальнi заходи. Роботодавцiв слiд зобов’язати вести облiк, що стосується БЗР i робочого середовища, вiдпо-
вiдно до нацiонального законодавства i так, як встановлено компетентними органами. На нацiональному рiвнi цi 
данi дозволяють державним органам у будь-який момент оцiнити ситуацiю та прийняти обґрунтованi, заснованi на 
доказах рiшення.

Програми 
страхування 
на випадок 
травмування 
на роботi

Програми страхування на випадок травмування на роботi є ключовими елементами боротьби з COVID-19, оскiльки 
вони забезпечують компенсацiю працiвникам у разi професiйних захворювань, у тому числi COVID-19, якщо це ви-
значено законодавством*. Вони також можуть надати неоцiненну пiдтримку у формi фiнансування або, за наявностi 
вiдповiдного досвiду, надання послуг з БЗР.

 
* Примiтка. Нацiональне законодавство визначає, чи можна вважати COVID-19 професiйним захворюванням. Вiдповiдно до Конвенцiї МОП про допомоги 
у випадках виробничого травматизму, 1964 р. (№ 121) [Таблиця I з поправками вiд 1980 р.], iнфекцiйнi захворювання можна вважати професiйними, якщо 
професiйна дiяльнiсть пов’язана з особливим ризиком зараження, наприклад, у галузi охорони здоров’я, лабораторних робiт або iнших видiв дiяльностi, 
що передбачають особливий ризик зараження. Крiм того, згiдно з Рекомендацiєю про перелiк професiйних захворювань 2002 р. (№ 194) (оновлено у 2010 
р.) захворювання, спричиненi бiологiчними речовинами, якi безпосередньо не зазначенi у перелiку (у даному випадку, COVID-19), можуть бути визнанi 
професiйними, якщо науково або iншими методами, прийнятими в нацiональнiй практицi, встановлено прямий зв’язок мiж впливом бiологiчних речовин, 
що виникає внаслiдок професiйної дiяльностi, та поточною хворобою (хворобами) працiвника.

  Елементи нацiональних систем БЗР та їхня роль у протидiї COVID-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_306#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_306#Text
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Дивiться Звiт МОП 
«Перед обличчям пандемiї: 
безпека i здоров’я на роботi» тут

9. Ефективна нацiональна полiтика щодо повер-
нення до роботи передбачає скоординованi дiї 
державних установ.  Компетентнi органи влади 
повиннi визначити механiзми координацiї дiй 
мiж вiдповiдними мiнiстерствами, зокрема мiнiс-
терствами працi й охорони здоров’я, а саме для 
реєстрацiї i повiдомлення про випадки та їхнього 
подальшого вiдстеження. Взаємодоповнююча роль 
служб БЗР та служб охорони здоров’я має розгляда-
тись як необхiдна умова для успiшної профiлактики 
й пом’якшення наслiдкiв COVID-19. Крiм того, заходи 
в межах нацiональної полiтики повиннi врахову-
вати вплив кризи на працiвникiв та їхнi сiм’ї, а також 
пiдтримувати роботодавцiв у впровадженнi такого 
графiка роботи, що запобiгатиме поширенню вiрусу. 
Адаптування робочих процесiв та умов працi за 
допомогою таких заходiв, як дистанцiйна робота, 
знижує для працiвникiв ризик зараження й поши-
рення вiрусу, у той час як вони продовжують вико-
нувати свою роботу, дозволяючи пiдприємствам 
продовжувати дiяльнiсть. Пiд час пандемiї також 
важливо забезпечувати умови працi з урахуванням 
iнтересiв сiмей, надаючи працiвникам бiльшої сво-
боди у виконаннi їхнiх службових обов’язкiв.

10. Особливу увагу слiд придiлити тому, щоб по-
лiтика повернення до роботи не дискримi-
нувала працiвникiв i врахувала потреби 
тих, хто опинився у скрутних ситуацiях.  
Нацiональна полiтика повернення до роботи має 
бути гендерно чутливою: консультацiї з жiнками 
й чоловiками та їхня участь у прийняттi рiшень 
повиннi забезпечуватися на нацiональному 
рiвнi й на рiвнi окремих пiдприємств4. Слiд також 
враховувати потреби вагiтних працiвниць5, 
так само як i потреби працiвникiв iз бiльшим 
ризиком розвитку тяжких захворювань. Пра- 
цiвникам неформальної економiки, а також 
бiженцям i мiгрантам має забезпечуватись 
рiвний доступ до профiлактичних заходiв, 

включно iз засобами iндивiдуального захисту, а 
також до лiкування й догляду у випадку COVID-
19, психологiчної та психосоцiальної пiдтримки, 
консультацiї спецiалiстiв, реабiлiтацiї i соцiаль- 
ного захисту. Слiд докласти особливих зусиль 
для запобiгання соцiальнiй стигматизацiї пра- 
цiвникiв iз пiдтвердженим, пiдозрюваним або 
перенесеним COVID-19.

11. Неформально зайнятi працiвники можуть бути 
не в змозi дотримуватися запобiжних заходiв, пе-
редбачених органами охорони здоров’я, таких 
як фiзичне дистанцiювання, миття рук або са-
моiзоляцiя, що збiльшує ризик iнфiкування6.
Захист неформально зайнятих працiвникiв по-
винен зосереджуватися на профiлактицi шляхом 
своєчасного розповсюдження iнформацiї та пiд- 
вищення обiзнаностi щодо шляхiв передачi захворю-
вання. Базовi заходи контролю iнфекцiї, як-от гiгiєна 
дихання, етикет кашлю та використання засобiв iн-
дивiдуального захисту (ЗIЗ), набувають особливого 
значення, коли iншi, бiльш складнi технiчнi засоби 
контролю можуть виявитись недоступними.

12. Ефективна та узгоджена комунiкацiя є не- 
вiд’ємною для iнформування роботодавцiв, 
працiвникiв i широкої громадськостi про керiвнi 
принципи полiтики повернення до роботи. Як 
роботодавцi, так i працiвники мають бути обiзнанi 
щодо встановлених вимог до поновлення дiяльностi 
та повернення до роботи. Деякi пiдприємства, як от 
мiкро- й малi пiдприємства, можуть потребувати 
допомоги у здiйсненнi рекомендованих заходiв на 
практицi. Координуючi або вiдповiдальнi органи 
влади зобов’язанi надавати регулярну й просту 
для розумiння iнформацiю та послуги пiдтримки 
з питань заходiв безпеки й захисту здоров’я на 
робочому мiсцi, в тому числi управлiння ризиками та 
реагування на надзвичайнi ситуацiї.

For Covid-19 health 
related information 
consult the WHO Website

4 Див. ООН Жiнки, Checklist for COVID-19 Response (Контрольний перелiк щодо реагування на COVID-19),  
20 березня 2020 р.

5 На сьогоднi не iснує жодних доказiв, що пiдтверджують бiльш високий ризик COVID-19 серед вагiтних жiнок. Однак 
вiдомо, що вагiтнi мають вищий ризик розвитку тяжкого захворювання при iнфiкуваннi вiрусами з тiєї ж родини, що i 
COVID-19, а також iншими вiрусними респiраторними iнфекцiями, як-от грип. Вiдповiдно до Конвенцiї МОП про охорону 
материнства, 2000 р. (№ 183), вагiтну жiнку не можна зобов’язувати виконувати роботу, що становить iстотний ризик 
для здоров’я та безпеки її або дитини. Вiдповiдна Рекомендацiя передбачає усунення ризику; додаткову оплачувану 
вiдпустку, щоб уникнути шкiдливого впливу, якщо неможливо усунути ризик; адаптувати умови працi або перевести 
працiвницю на iншу посаду; право повернутися на свою роботу або рiвноцiнну роботу щойно це стане безпечно для 
неї.

6 МОП, 2020, «Перед обличчям пандемiї: забезпечення безпеки i здоров’я на роботi», с. 18.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742463.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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     III. Реалiзацiя керiвних принципiв полiтики 
повернення до роботи на рiвнi робочого мiсця

Загальнi вимоги до повернення й подальшого пе-
ребування на робочих мiсцях визначаються нацiо- 
нальними керiвними принципами, здебiльшого 
з точки зору охорони здоров’я7. Пiдприємства по- 
виннi  забезпечити проведення правильної полiтики 
та заходiв iз запобiгання iнфiкуванню, спираючись на 
ґрунтовну оцiнку ризикiв, та проводити заходи з БЗР 
вiдповiдно до iєрархiї контролю, встановленої стандар-
тами та рекомендацiями МОП.

13. Спiвпраця мiж керiвництвом i працiвниками 
та/або їхнiми представниками на рiвнi пiд-
приємства повинна розглядатися як най-
важливiший елемент реалiзацiї заходiв iз 
повернення до роботи. З метою забезпечення 
стабiльностi роботодавцi мають спiвпрацювати 
з працiвниками та комiтетами з БЗР за сприяння 
служб БЗР, здiйснювати заходи з охорони здоров’я 
та управлiння професiйними ризиками для 
запобiгання поширенню, а також брати участь у 
ранньому виявленнi випадкiв COVID-19. З огляду 
на це пiдприємства мають розробити плани дiй 
щодо профiлактики та пом’якшення наслiдкiв 
захворювання, в тому числi плани забезпечення 
безперервностi бiзнесу на випадок надзвичайних 
ситуацiй за результатами оцiнки ризикiв8.

14. Рiшення про вiдкриття, закриття й повторне 
вiдкриття пiдприємств, а також призупинення 
чи скорочення робочої дiяльностi повинно 
прийматися на основi ґрунтовної оцiнки ризикiв. 
Така оцiнка також визначить необхiднi профiлак-
тичнi заходи, допоможе розробити процедури 
реагування на надзвичайнi ситуацiї та визначити 
iншi дiї для виконання рекомендацiй нацiональних 
органiв влади. Стосовно робочих мiсць у нефор-
мальному секторi економiки, слiд враховувати 
й iншi чинники, наприклад доступ до основних 
послуг, як-от вода й каналiзацiя. Дiї, спрямованi 
на запобiгання та пом’якшення наслiдкiв COVID-19 
на робочому мiсцi, слiд реалiзовувати одночасно 
iз заходами з подолання iнших ризикiв, пов’я-
заних з безпекою i здоров’ям працiвникiв. Слiд 
уникати запровадження заходiв iз профiлак-
тики iнфiкування, якi спричиняють новi джерела 
ризику. Невичерпний перелiк чинникiв, якi пiдля-
гають оцiнцi, включає безпечнi поїздки, наявнiсть 
персоналу та служб, необхiдних для гарантування 
безпеки, як-от персонал iз технiчного обслугову-
вання, надання першої допомоги, реагування на 
надзвичайнi ситуацiї тощо.

Глибше вивчення COVID-19 та його особливостей дозволяє визначити запобiжнi 
заходи для захисту тих, хто перебуває в групi ризику. Для оцiнки ризикiв на 
робочому мiсцi можна застосовувати п’ятикроковий пiдхiд:
(1) визначити небезпеки;
(2) визначити, хто може постраждати i яким чином;
(3) оцiнити ризик, виявити i визначити заходи контролю ризикiв для безпеки та 
здоров’я;
(4) визначити вiдповiдальних осiб за реалiзацiю конкретних заходiв контролю 
ризикiв i часовi рамки;
(5) зафiксувати результати, проводити монiторинг ситуацiї i, якщо необхiдно, 
переглядати й оновлювати оцiнку ризикiв.

Джерело: МОП, «Посiбник для роботодавцiв, працiвникiв та їхнiх представникiв: 
п’ять крокiв проведення оцiнки ризикiв на робочому мiсцi»

П’ять крокiв оцiнки 
ризикiв на робочому мiсцi

7 Практичнi рекомендацiї на рiвнi робочого мiсця див.: МОП, Safe Return to Work: Ten Action Points («Безпечне повернення до роботи: 
десять заходiв»), див. також: «Безпечне повернення до роботи: Посiбник для роботодавцiв щодо запобiгання COVID-19», на додаток до 
«Профiлактика та пом’якшення наслiдкiв поширення COVID-19 на робочому мiсцi: контрольний перелiк заходiв».

8 Бiльше iнформацiї про участь працiвникiв та їхнiх представникiв див. у Конвенцiї МОП про безпеку та здоров’я на роботi, № 155 (ст. 19) та 
Рекомендацiї № 164 (пункт 12).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_232886.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_232886.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_748492.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741825.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_050#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_075#Text
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15. Одне пiдприємство може мати робочi мiсця з рiзним 
рiвнем ризику, так само рiзнi робочi мiсця або задачi 
можуть мати однаковий рiвень ризику. Тому оцiнку 
ризикiв слiд проводити iндивiдуально для кожного 
конкретного робочого мiсця й кожної роботи чи 
категорiї. Кожна оцiнка ризикiв має враховувати 
робоче середовище, обов’язки, загрози, якщо такi 
є (наприклад, для персоналу, який безпосередньо 
контактує з клiєнтами), та наявнi ресурси, як-от тех-
нiчний контроль i ЗIЗ. Оцiнка ризику на iндивiдуаль-
ному рiвнi повинна брати до уваги бiльш високий 
ризик розвитку тяжких захворювань у деяких пра-
цiвникiв у зв’язку з їхнiм вiком або ранiше виявле-
ними захворюваннями.

16. Оцiнку ризикiв варто проводити перед змiною 
наявних способiв i процесiв роботи або впрова-
дженням нових, а також на регулярнiй основi, 
консультуючись iз працiвниками та їхнiми представ-
никами й комiтетом з БЗР, якщо такий є на пiдпри-
ємствi. 

Оцiнка повинна враховувати не тiльки всiх працiв-
никiв, а й постачальникiв, клiєнтiв та вiдвiдувачiв. 
Цей процес оцiнки ризикiв має пiдкрiплюватись 
надiйними процедурами монiторингу розвитку 
ситуацiї, а записи необхiдно зберiгати з метою 
перiодичного оцiнювання й перегляду вжитих про-
фiлактичних заходiв. 

17. Будь-яка оцiнка ризику має охоплювати весь ро-
бочий день, а також ризики, пов’язанi з поїздками 
на роботу, доступом до мiсць спiльного користу-
вання, наприклад кафетерiїв та санiтарно-гiгiєнiчних 
примiщень, а також дiлянок будiвлi з постiйним скуп-
ченням людей.

18. Будь-яка стратегiя безпечного повернення 
до роботи повинна ґрунтуватися на iєрархiї 
контролю. Цей пiдхiд до безпеки та здоров’я на 
роботi ранжує запобiжнi заходи вiд найбiльш 
ефективного до найменш ефективного й включає 
лiквiдацiю, замiщення, технiчний контроль, ад-
мiнiстративний контроль i, нарештi, ЗIЗ. 
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Застосування iєрархiї контролю 
до COVID-19 

Лiквiдацiя

Оскiльки нинi неможливо уникнути професiйного ризику в разi повернення до роботи, необхiдна 
комбiнацiя iнших запобiжних заходiв для захисту працiвникiв вiд зараження коронавiрусом.

Замiщення — або замiна небезпечного безпечним або менш небезпечним — у даному ви-
падку незастосовне. Проте можливо зменшити швидкiсть передачi шляхом замiщення старих 
робочих процесiв новими. Це може включати розширене використання дистанцiйної роботи й 
вiртуальних зустрiчей, а також iншi органiзацiйнi форми контролю (наприклад, фiзичне дистан-
цiювання), наведенi нижче.

Технiчний контроль

Звiсно, не кожне пiдприємство може замiнити робочi процеси шляхом переведення працiвникiв 
на дистанцiйну роботу. У такому випадку наступним кроком є впровадження технiчного контролю. 
На пiдприємствах, де доцiльно застосувати цей тип контролю, у такий спосiб можна знизити рiвень 
небезпеки, не покладаючись на поведiнку працiвникiв, i при цьому забезпечити найбiльш еко-
номiчно ефективне рiшення. Технiчний контроль включає:

  покращення вентиляцiї, наприклад за допомогою: збiльшення швидкостi вентиляцiї у робочому 
середовищi; встановлення високоефективних повiтряних фiльтрiв; спецiалiзованої вентиляцiї 
з негативним тиском у деяких умовах (наприклад, iзолятори iнфекцiйних вiддiлень у закладах 
охорони здоров’я та прозекторськi кабiнети в моргах);

   встановлення фiзичних бар’єрiв, як-от прозорi пластиковi захиснi екрани;

   встановлення віконця для обслуговування клієнтів.

Адмiнiстративний та органiзацiйний контроль — це змiни в правилах чи процедурах пiдпри-
ємства з метою зменшення або мiнiмiзацiї ризику зараження. У контекстi планiв повернення до 
роботи пiд час COVID-19 цi засоби контролю включають, наприклад, введення додаткових змiн 
або чергування виходу працiвникiв у рiзнi днi, щоб зменшити загальну кiлькiсть працiвникiв, 
присутнiх на робочому мiсцi одночасно, а також запровадження полiтики монiторингу здоров’я 
та реагування при виявленнi хворих або потенцiйно iнфiкованих працiвникiв. 

Слiд якомога бiльше практикувати фiзичне дистанцiювання. Вiдстань 2 метри мiж працiвниками 
вважається достатньою, якщо iнше не передбачене нацiональними рекомендацiями чи резуль-
татами оцiнки ризикiв. 

Вiдповiдно до ситуацiї усi роботодавцi повиннi застосовувати належнi методи гiгiєни та iнфек-
цiйного контролю, спрямованi як на працiвникiв, так i на робоче мiсце:

Гiгiєна працiвникiв

  Сприяйте частому та ретельному миттю рук, у тому числi шляхом надання працiвникам, 
клiєнтам та вiдвiдувачам мiсця для миття рук. Якщо неможливо скористатися милом i про-
точною водою, надайте спиртовмiснi засоби для обробки рук, що мiстять вiд 60 до 80 вiдсоткiв 
спирту.

    Заохочуйте дихальний етикет, у тому числi етикет кашлю та чхання.

   За можливостi переконуйте працiвникiв не користуватися телефонами, робочими столами, 
кабiнетами чи робочими iнструментами та обладнанням iнших працiвникiв.

Дивiться рекомендацiю ВООЗ 
щодо покращення практики 
гiгiєни рук тут

https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf
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Гiгiєна робочого середовища

   Практикуйте регулярний догляд за робочими примiщеннями, в тому числi регулярне очи-
щення й дезiнфекцiю поверхонь, обладнання та iнших елементiв робочого середовища.

    Сприяйте регулярному прибиранню та дезiнфекцiї столiв i робочих поверхонь, дверних ручок, 
телефонiв, клавiатур i робочих iнструментiв, а також регулярно дезiнфiкуйте примiщення спiль-
ного користування, як-от санiтарнi примiщення та лiфти.

Засоби iндивiдуального захисту

Хоча технiчний та адмiнiстративний контроль вважаються бiльш ефективними, ЗIЗ також можуть 
знадобитися для запобiгання контакту з вiрусом, зокрема у випадку найбiльш небезпечних про-
фесiй. Правильне використання ЗIЗ може сприяти запобiганню ризикам, але за можливостi ЗIЗ 
не повиннi виступати замiною iнших стратегiй профiлактики. ЗIЗ надаються роботодавцем для 
працiвникiв безкоштовно.

Для прикладу, ЗIЗ включають рукавички, захиснi окуляри, щитки для обличчя, захиснi маски, 
халати, фартухи, накидки, комбiнезони, захист для волосся i взуття та респiратори. Якi саме 
ЗIЗ необхiднi, визначається на пiдставi оцiнки ризику iнфiкування пiд час роботи та виконання 
завдань, якi можуть призвести до ризикованої ситуацiї. Пiд час спалаху iнфекцiйного захворю-
вання, такого як COVID-19, рекомендацiї щодо ЗIЗ для окремих професiй або службових обов’язкiв 
можуть змiнюватись залежно вiд географiчного розташування, оновлених оцiнок ризику для пра-
цiвникiв та iнформацiї про ефективнiсть ЗIЗ у запобiганнi поширення вiрусу. Роботодавцi повиннi 
регулярно перевiряти нацiональнi рекомендацiї на предмет оновлень щодо рекомендованих ЗIЗ.

Для того щоб ЗIЗ ефективно виконували свої функцiї, необхiдно: здiйснювати пiдбiр, виходячи з 
небезпеки для працiвника; носити належним чином i перiодично перевiряти правильнiсть ви-
користання; носити постiйно та правильно у випадках, коли це потрiбно; регулярно перевiряти, 
доглядати й замiнювати за потребою; належним чином знiмати, очищати i зберiгати або утилiзу-
вати, щоб уникнути зараження працiвника, iнших осiб або довкiлля.
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