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COVID-19  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
COVID-19 համաճարակը ընդգծում է մեր սննդի համակարգի խոցելի լինելը,
որի հիմքում ընկած է արժանապատիվ աշխատանքի բացակայությունը
գյուղացիների մեծամասնության համար, ովքեր աշխատում են
գյուղատնտեսության ոլորտում ամբողջ աշխարհում: Սահմանի փակումը և
արտակարգ իրավիճակների սահմանափակման միջոցառումները սպառնում
են գյուղատնտեսական աշխատողների եկամուտներին և կենսապահովմանը,
նրանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամների՝ առողջությանը և
անվտանգությանը: Աշխատողները, ովքեր ապրում և աշխատում են
պլանտացիաներում,  ֆերմերային տնտեսություններում, այգիներում,
ջերմոցներում և փաթեթավորման կայաններում ռիսկի են ենթարկում՝
զրկված լինելով հանրային առողջության և սոցիալական ապահովության
անհրաժեշտ միջոցառումներից: Միգրանտ աշխատողները մեծ վտանգների են
ենթարկվում: Արհմիությունների իրավունքները հաճախ սահմանափակվում
կամ ճնշվում են. գյուղատնտեսական մի քանի աշխատողներ են ընդգրկված
կոլեկտիվ բանակցություննեևրի համաձայնագրերում: Գյուղատնտեսության
ոլորտի աշխատողների միայն 5% -ը ունի աշխատանքի տեսչության
համակարգին հասանելիություն կամ նրանց առողջության և անվտանգության
իրավունքի պաշտպանության հնարավորություն:

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) մշակել է միջազգային
ստանդարտներ (տե՛ս ստորև) `գյուղատնտեսության աշխատողների
իրավունքների, կենսապահովման և առողջության ու անվտանգության
պաշտպանության համար:

Այս փաստաթուղթը պարունակում է արհմիության պահանջների մի շարք՝
գյուղատնտեսական աշխատողներին պաշտպանության և կյանքերի փրկման
համար, որպեսզի խթանեն COVID-19- ի տարածումը:

ՔԱՆԻ ՈՐ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՆ Է , IUF- 
Ը ԿՈՉ Է ԱՆՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ՝ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Գործատուների կողմից տրամադրված
բնակարանները պետք է ունենան.
• Բավարար խմելու ջուր, սանիտարական հարմարություներ

և օդափոխության համակարգ։
• Քնի, սննդի և սանիտարական հարմարությունները պետք է

համապատասխանեն սոցիալական հեռավորության
միջոցառումներին։

• Օճառը, մաքուր ջուրը, ախտահանիչ միջոցները և այլ
սանիտարական նյութերը պետք է առկա լինեն միշտ և
համապատասխանեն միջազգային առաջարկություններին
`COVID-19- ի տարածումը կանխելու  համար:

• Հիգիենայի և սանիտարական միջոցառումների մասին
տեղեկատվությունը պետք է լինի ակնհայտ, հասանելի և
աշխատողների համար հասկանելի լեզուներով։

• Հաղորդակցման միջոցները, ներառյալ վթարային թեժ գիծը,
պետք է միշտ հասանելի լինեն:

Բժշկական ծառայությունների հասանելիություն
• Բոլոր աշխատողներն և նրանց ընտանիքի անդամները,

ներառյալ սեզոնային և միգրանտ աշխատողները,  անկախ
իրենց կարգավիճակից, պետք է ունենան  պատշաճ կերպով
բժշկական հաստատությունների և անվճար բժշկական
ծառայությունների երաշխավորված հասանելոիություն,
ներառյալ թեստերն ու բուժումը:

Եկամուտների պաշտպանություն և սոցիալական
ապահովություն
• Գյուղատնտեսական աշխատողների վարձատրությունը

պետք է անհապաղ բարելավվի ՝ ճանաչելով նրանց
աշխատանքի կարևորությունը և կենսական
անհրաժեշտությունը: 

• Առնվազն պետք է ապահովվեն աշխատավարձերի և
վճարների վերաբերյալ առկա պայմանագրերը:

• Եթե այդպիսի պայմանագրեր գոյություն չունեն,
աշխատողներին պետք է երաշխավորված լինի այն
աշխատավարձը, որն ապահովում է աշխատողների և
ընտանիքի անդամների աշխատավարձի չափը, որը
որոշվելու է համապատասխան արհմիությունների
կազմակերպությունների հետ բանակցությունների միջոցով:

• Վիրուսի տարածումը մեղմելու ուղղությամբ աշխատանքի
վերակազմակերպումը չի կարող վճարման կրճատման
պատրվակ հանդիսանալ:

• Բոլոր աշխատողները, ներառյալ սեզոնային և
աշխատանքային միգրանտները, և անկախ իրենց
կարգավիճակից, պետք է ունենան վճարովի արձակուրդի,
ժամանակավոր անաշխատունակության արձակուրդի /
հատուկ արձակուրդի, դժբախտ պատահարների
ապահովագրման և հաշմանդամության հատուցման
իրավունք:



COVID-19  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Տրանսպորտ
• Գործատուի կողմից ապահովված տրանսպորտը դեպի

աշխատավայր և հետ,  ինչպես նաև աշխատավայրում, պետք
է հնարավորություն ընձեռի  պահպանել  սոցիալական
հեռավորությունը:

• Տրանսպորտային միջոցները պետք է պարբերաբար
ախտահանվեն, տրանսպորտից օգտվեղո աշխատողները
պատշաճ կերպով պաշտպանվեն:

Աշխատանքի անվտանգություն
• Աշխատանքի համար նախատեսված տարածքները պետք է

ապահովեն  սոցիալական հեռավորություն պահպանելու
հնարավորություն և անհրաժեշտ պաշտպանության
միջոցները ապահովելու համար, ներառյալ սարքավորումների
պատշաճ  և անվտանգ  օգտագործումը:

• Աշխատանքի վայրում գտնվող աշխատողները պետք է
ունենան  հասանելի խմելու ջուր, սանիտարական
հարմարություններ, անհրաժեշտ պաշտպանիչ հագուստ,
ախտահանիչ միջոցներ և այլն:

• Դրանց գտնվելու վայրի, բաշխման և պատշաճ
օգտագործման վերաբերյալ տեղեկությունները պետք է
հասանելի լինի  աշխատավայրում գտնվող բոլոր
աշխատողներին `իրենց հասկանալի լեզվով:

• Սարքավորումների, գործիքների և անհրաժեշտ
պարագաների բաշխումը և օգտագործումը պետք է
համապատասխանեն  անվտանգության միջոցառումներին,
ներառյալ կանոնավոր ախտահանումը:

• Աշխատողները պետք է կարողանան իրականացնել իրենց
իրավունքը `հեռանալ անապահով իրավիճակներից` առանց
անհանգստնալու եկամուտի և  աշխատանքի  կորստի մասին:

• Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել կանանց
իրավունքների ապահովմանը. Եկամուտների և սոցիալական
պաշտպանության նրանց իրավունքին, մայրության
պաշտպանության, հետծննդյան խնամքի,  և սեռական
ոտնձգությունից պաշտպանելու ուղղությամբ:

Առողջություն և անվտանգություն
• Անհրաժեշտ են արհմիությունների կողմից   ստեղծված

աշխատատեղի առողջության և անվտանգության
հանձնաժողովները, որոնք  պարտավոր են ապահովել
հիգիենայի և անվտանգության միջոցները: Կին
աշխատողները պետք է ներառված լինեն այդ
հանձնաժողովներում:

Համակարգված գործողություն
• Ազգային մակարդակով, այդ միջոցառումները պետք է

համատեղ խթանվեն, իրականացվեն և վերահսկվեն
իրավասու պետական մարմինների, գործատուների և
արհմիության համապատասխան կազմակերպությունների
կողմից: Մանրածախ վաճառողներ, սննդի վերամշակման
ձեռնարկությունները պետք է նվիրված լինեն դրանց
արդյունավետ իրականացմանը:

• ՄԱԿ-ը , ՊԱԿ-ն և ԱՀԿ-ն պետք է միջազգային մակարդակով
ձեռնարկեն միջոցներ գյուղատնտեսական աշխատողների
առողջությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու համար:
Իրենց ներկայացուցչությունների միջոցով նրանք պետք է
հորդորեն կառավարություններին աշխատել այս ծրագրի
վրա:

Աշխատանքի տեսչություն
• Կառավարությունները պետք է ապահովեն այդ

միջոցառումների կատարման կանոնավոր մոնիտորինգը ՝
վերապատրաստված և համապատասխանող կադրերով
աշխատող տեսուչների կողմից:

Օգնություն արտակարգ իրավիճակներում
• Կառավարությունները պետք է օգնություն ցուցաբերեն

գյուղական տարածքներին, որտեղ սահմանների փակումը և
շուկաների կորուստը հանգեցրին աշխատողների
կենսապահովման վատթարացման  և հանրային
ծառայությունների փլուզման: Անհրաժեշտ է նաև տեղական
սննդի արտադրողների համար խթաններ և օժանդակ
միջոցառումներ կազմակերպել:

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության
կոնվենցիաները հատուկ առաջնորդություն են տալիս
կառավարություններին ՝ հիմնված ներդաշնակ
միջազգային ստանդարտների վրա:
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■ միավորումների ազատության և կոլեկտիվ
բանակցությունների իրավունքի պաշտպանություն

■ աշխատավարձի վճարում
■ աշխատողների և նրանց ընտանիքների համար

համապատասխան բժշկական ծառայությունների
մատուցում

■ համարժեք բնակարանային ապահովում
վճարովի արձակուրդ
■ մայրության պաշտպանություն, վճարովի մայրության

արձակուրդ և պաշտպանություն բուժքույր մայրերի
համար

■ Աշխատանքի տեսչության պարտադիր  գործարկում

184 ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ

■ գյուղատնտեսական աշխատողների առողջության և
անվտանգության պաշտպանություն
`գյուղատնտեսական աշխատանքային միջավայրում
վտանգները վերացնելով, նվազագույնի հասցնելով կամ
վերահսկելով

■ անվտանգության և առողջության միջոցառումների
կիրառում և 

■ Ապահովել ժամանակավոր և սեզոնային աշխատողների
համար նույն աշխատանքային պայմանները և նրանց
ներառումը սոցիալական ապահովության և
առողջության ապահովագրության համակարգերում

■ մեքենաների օգտագործման,  բեռնաթափման,
տեղափոխման աշխատանքների՝  ներառյալ
ագրոքիմիական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ

■ կին աշխատողների պաշտպանություն

Ավելի ամբողջական մշակման համար տե՛ս ուղեկիցը 
192 առաջարկությունը


