
Контрольний перелік заходів, 

 спрямованих на профілактику і пом’якшення наслідків поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 на робочому місці. 
 

I. ПОЛІТИКА, ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

1. Розробіть і опублікуйте заяву про зобов'язання і відповідальність керівництва щодо 

зменшення ризику впливу вірусу та передачі COVID-19 на робочих місцях, консультуючись 

із представниками працівників. 

 

2. Регулярно консультуйтеся зі своїми службами з питань здоров’я на роботі, місцевими 

органами охорони здоров’я або іншими партнерами, які, можливо, розробили інформаційні 

матеріали з просування профілактики ризику інфікування вірусом на робочому місці та інші 

технічні рекомендації. 

 

3. Створіть на підприємстві систему надання працівникам актуальної та достовірної 

інформації про перебіг ситуації з COVID-19, з посиланням на інформацію, оприлюднену 

національними чи місцевими органами охорони здоров’я. 

 

4. Інтегруйте питання безпеки та здоров’я у ваш план дій у надзвичайних ситуаціях та 

забезпечення безперебійної діяльності, а також врахуйте інші вимоги, що стосуються праці, 

зокрема щодо необхідності виконання операцій меншим числом працівників. 

 
5. Заохочуйте дистанційну роботу не ключових працівників, щоб звести до мінімуму 

поширення COVID-19 на робочому місці. 

 

6. Якщо дистанційна робота практично неможлива, запровадьте зміни, щоб уникнути великої 

концентрації працівників на об’єктах. 

 

7. Згідно з національними стандартами розширте можливості щодо здійснення виплат в 

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. 

 
II. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ІНФОРМУВАННЯ 

 

8. Оцініть ризик потенціальної взаємодії з працівниками, підрядниками, споживачами та 

відвідувачами на підприємстві та забруднення виробничого середовища, та здійсніть 

відповідні заходи (див. розділ ІІІ). 

 

9. Проведіть навчання керівництва, працівників та їхніх представників щодо запроваджених 

заходів із запобігання ризику інфікування вірусом і щодо порядку дій у випадку інфікування. 

Для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, навчання повинно включати 

питання правильного використання, обробки та утилізації засобів індивідуального захисту 

(ЗІЗ). 

 

10. Повідомте працівників про те, що кожний має право залишити робочу зону в разі 

виникнення неминучої та серйозної загрози життю або здоров’ю відповідно до 

національного законодавства і встановлених процедур та негайно повідомити свого 

безпосереднього керівника про таку ситуацію. 

 



11. 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 

антисептиків для рук. Розгляньте питання про надання засобів індивідуального захисту, 

якщо працівники безпосередньо контактують із клієнтами. 

 

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

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

 

13. Підтримуйте регулярне спілкування з працівниками та представниками працівників, 

зокрема через інтернет або, якщо це неможливо, телефоном. 

 

14. Допомагайте працівникам долати нові психосоціальні ризики, засвоювати нові форми 

організації праці, а також заохочуйте вести здоровий спосіб життя, включаючи харчування, 

відпочинок і сон, фізичну активність та підтримання соціальних контактів з друзями та 

родиною (віддалено). 

 

III. ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ ПОШИРЕННЯ 

COVID-19 

 

15. Організуйте роботу так, щоб забезпечити фізичне дистанціювання на відстань не менше 2 

метрів від інших осіб або на іншу відстань, рекомендовану відповідним компетентним 

органом. 

 

16. Уникайте особистих зустрічей, віддаючи перевагу телефонним дзвінкам, електронній 

пошті або віртуальним зустрічам. Якщо необхідно організувати зустрічі, передбачте місце, 

як дозволяє забезпечити фізичне дистанціювання. 

 

17. Забезпечте персоналу, споживачам і відвідувачам достатньо місць із простим доступом, 

де вони можуть помити руки милом з водою, дезінфікувати руки антисептиками, а також 

заохочуйте культуру миття рук. 

 

18. Установіть антисептик з дозатором для рук у видних місцях у зоні робочих місць і 

забезпечте їх регулярне наповнення. 

 

19. Заохочуйте культуру регулярного витирання столів і робочих місць, дверних ручок, 

телефонів, клавіатур і робочих об’єктів антисептиком і регулярної дезінфекції місць 

загального користування, зокрема туалетів. Поверхні, яких часто торкаються, слід мити 

частіше. Залежно від діяльності, розгляньте питання про залучення спеціалізованих служб із 

прибирання і дезінфекції. 

 

20. Посильте витяжну вентиляцію й збільшіть подачу чистого повітря до кімнат та робочих 

приміщень із високим ризиком інфікування вірусом. 

 

21. Заохочуйте належну респіраторну гігієну на робочому місці та поширюйте інформацію 

про це, наприклад, прикривання рота і носа під час кашлю або чхання зігнутим ліктем або 

тканиною. 

 

22. Забезпечте соціальне дистанціювання на підприємстві та максимально можливо 

тримайтеся подалі від «місць скупчення людей». 

 



23. Видайте відповідні маски для обличчя і забезпечте наявність на робочих місцях 

паперових серветок для тих, у кого виникає нежить або кашель, а також закритих сміттєвих 

відер для викидання цих серветок із дотриманням вимог гігієни. 

 

IV. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРИ НА COVID-19 ТА ПІДТВЕРДЖЕНИХ 

ВИПАДКІВ 

 

24. Відповідно до рекомендацій місцевих органів влади заохочуйте своїх працівників, у яких 

підозрюються симптоми COVID-19, не приходити на роботу і дотримуватися рекомендацій 

місцевих органів влади. 

 

25. У разі серйозного погіршення здоров’я працівників, зокрема затрудненого дихання, 

порекомендуйте їм звернутися до їхнього лікаря або місцевого медичного закладу і 

повідомити про свої поїздки останнім часом та симптоми. 

 

26. Організуйте ізоляцію будь-якої особи, у якої розвиваються симптоми COVID-19, на 

робочому місці до моменту перевезення до відповідного медичного закладу. Організуйте 

дезінфекцію робочого місця і медичний огляд осіб, які тісно контактували з вищезгаданою 

особою. 


