ЗУПИНИМО ПАНДЕМІЮ:
безпека i здоров'я на роботі
можуть врятувати життя
Згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 щороку 28 квітня в
Україні відзначають День охорони праці. Цьогоріч Україна вкотре долучилася до
ініціативи Міжнародної організації праці та мала намір провести заходи до Всесвітнього
дня охорони праці за тематикою, що присвячена вирішенню проблеми насильства i
домагань у сфері праці.
Однак запланованому завадила надзвичайна подія — спалах коронавірусної інфекції
COVІD-19, яка розпочалася в Китаї, згодом охопила Південну Корею, Іран, країни
західної Європи, а сьогодні вже панує у всьому світі. Тож темою Всесвітнього дня
охорони праці-2020 стала боротьба з пандемією смертельно небезпечної недуги.
Усі верстви нашого суспільства повинні приєднатись до профілактичних заходів, для того
щоб зупинити поширення цієї хвороби.
Нагадуємо, що люди можуть інфікуватисьCOVID-19:
– торкаючись забруднених поверхонь чи предметів, а потім торкаючись очей, носа чи
рота;
– через повітряно-крапельний шлях від хворого на COVID-19, стоячи на відстані одного
метра від інфікованої особи (іншими словами, COVID-19 поширюється аналогічно грипу).
Більшість осіб, які інфіковані COVID-19 відчувають легкі симптоми хвороби та з часом
одужують. Однак перебіг хвороби може бути більш складним та супроводжуватись
ускладненнями такими як пневмонія. Такі хворі потребують термінової госпіталізації.
Ризик ускладнень захворювання зростає з віком, а саме:
– люди старше 60 років є більш вразливими, ніж люди до 60 років;
– люди з ослабленою імунною системою та люди з такими захворювання, як діабет,
захворювання серця та легенів тощо.

Прості способи запобігти поширенню COVID-19 на робочому місці
Низькі затрати, що наведені нижче, допоможуть запобігти поширенню інфекцій на
робочому місці, таких як застуда, грип та шлункові розлади.
Своєчасно запроваджені профілактичні заходи можуть скоротити втрачені робочі дні
через хворобу та зупинити або сповільнити розповсюдження COVID-19, якщо він
потрапляє на одне з ваших робочих місць.
Переконайтесь, що ваші робочі місця чисті та гігієнічні
Поверхні (наприклад, столи та усі робочі поверхні, телефони, клавіатури, тощо) потрібно
регулярно протирати дезінфікуючим засобом.
Потрібно сприяти регулярному та ретельному миттю рук працівниками коледжу.
Розмішені постери (плакати) на видних місцях, що інформують про заходів та дії з
запобігання захворюванню інфекційними хворобами.
Поєднуйте вищенаведені заходи з іншими комунікаційними заходами, такими як надання
рекомендацій фахівцем з охорони праці щодо здоров’я працівників.
Оскільки миття рук вбиває вірус на ваших руках і запобігає поширенню COVID – 19.
Необхідно сприяти наявності чистого повітря на робочому місці.
Поєднуйте такі заходи з іншим комунікаційними заходами (інструктажі), що пропагують
гігієну та охорону праці.
Переконайтеся, що маски для обличчя, інші тканинні засоби індивідуального захисту
доступні на робочих місцях, де є скупчення людей із нежитєм (кашлем) на роботі. Для
утилізації одноразових масок (фільтрів для масок) є передбачені спеціальні урни для їх
утилізації.
Виконання вимог щодо гігієни праці на робочих місцях перешкоджає поширенню
COVID-19:






Розкажіть своїм співробітникам, що COVID-19 може почати розповсюджуватись у
їх середовищі в разі наявності осіб з температурою 37.3 ºC.
Особам з такою температурою необхідно залишатись вдома (або працювати
вдома).
Особам з температурою, вищою за 37.3 ºC прийом жарознижуючих ліків таких, як
парацетамол/ацетамінофен, ібупрофен або аспірин, може тільки замаскувати
захворювання (інфікування).
Поєднайте ці заходи із поширенням інформації іншими каналами зв’язку, які
зазвичай використовуються у коледжі.

Пам’ятайте – зараз саме час підготуватися до COVID-19. Прості запобіжні заходи та
планування можуть мати велике значення.

