БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС
ПАНДЕМІЇ COVID-19
У багатьох країнах харчова промисловість і сільське господарство були
визнані галузями життєзабезпечення. Це означає, що працівники цих галузей
продовжують працювати і під час пандемії. Роботодавці повинні забезпечити
їх безпеку*. Для цього на підприємствах повинні бути введені спеціальні
правила безпеки. Завданням профспілок є контроль за дотриманням
наступних заходів:

2 метри

Дистанція між працівниками повинна бути
збільшена до 2 метрів за рахунок реорганізації
робочого простору, зменшення числа працівників на виробничих лініях і/або скорочення
швидкості конвеєрів.
Час перерв для прийому їжі та відпочинку
повинен бути перерозподілений таким чином,
щоб працівники могли дотримуватися соціальної дистанції; також для цього повинні бути
виділені додаткові приміщення.

Доставка співробітників на роботу і з роботи
повинна бути організована таким чином, щоб
виключити для них необхідність користуватися
переповненим громадським транспортом.
Спільне використання легкових автомобілів не
є прийнятним рішенням, так як не забезпечує
дотримання необхідної соціальної дистанції.
Необхідно зменшити число учасників будьяких зборів, включаючи профспілкові, для
забезпечення можливості дотримання дистанції
в 2 метри між учасниками.
Для обмеження поширення вірусу в період
пандемії COVID-19 всі, хто можуть працювати з
дому, повинні це робити.

*

Заходи захисту вводяться для всіх працівників підприємства, незалежно від форми зайнятості

У ситуаціях, коли дотримання дистанції в 2 метри неможливе,
працівники повинні бути забезпечені відповідними ЗІЗ.
Людина, що переносить захворювання безсимптомно, тим не
менше заражає оточуючих.
Миття рук і використання зручно розташованих санітайзерів
повинні бути частиною повсякденної робочої рутини. Для
цього необхідно надавати спеціальні перерви. Працівники
повинні мати постійний доступ до питної води.
Необхідна регулярна ретельна дезінфекція поверхонь, в тому
числі в приміщеннях для відпочинку та прийому їжі.
У всіх, хто входить на територію підприємства, рекомендується
вимірювати температуру.
Інформація щодо правил безпеки повинна регулярно поширюватися серед працівників на зрозумілих для них мовах, в тому
числі розміщуватися на інформаційних стендах.
Всі покупці і постачальники також повинні бути проінформовані щодо правил безпеки.
Якщо працівник відчуває нездужання, він не повинен виходити
на роботу. У період пандемії дотримання цього правила ще
важливіше, ніж в звичайних обставинах. Надання оплачуваного лікарняного є вкрай важливим.

ПОВСЯКДЕННІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Мийте руки

Не чіпайте обличчя

Уникайте контактів з людьми
з ознаками захворювання

COVID-19 не має вибіркової дії.
Захворіти можуть люди будь-якого віку, будь-якої національності
та етнічного походження!

