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Профілактика коронавірусу (COVID-19):  
Загальні вимоги до робочого місця - РЕЗЮМЕ 

Department of Labor & Industries (L&I) вимагає від роботодавців надання безпечних та здорових робочих місць 
та виконання розпорядження губернатора щодо запобігання поширенню коронавірусу. 

Обов’язкові загальні вимоги до роботодавців 

Соціальне дистанціювання 

• Забезпечте дотримання працівниками дистанції не менше шести футів (двох метрів) від інших 
працівників та відвідувачів, коли це можливо. 

• Якщо соціальне дистанціювання неможливе, використовуйте бар’єри та інші перевірені методи 
профілактики, щоб запобігти передачі коронавірусу. 

• Забезпечте використання покриттів з тканини для обличчя, масок або респіраторів, де соціальне 
дистанціювання неможливе. 

Часте та ретельне миття рук 

• Забезпечте стаціонарні або портативні засоби для миття рук чистою, теплою або гарячою водою, мило 
та паперові рушники. 

• Вимагайте миття рук під час прибуття на роботу, перерви, користування вбиральнею, до і після 
прийняття їжі, вживання напоїв або вживання тютюнових виробів та дотику до забруднених поверхонь. 

• Забезпечте станції/приладдя для дезінфекції, серветки або рушники у портативних контейнерах, щоб 
полегшити часте дезінфікування рук (між миттям рук) після контактів з предметами, яких торкаються 
інші. 

Планове та додаткове очищення та дезінфекція 

• Встановіть графік прибирання, який включає часте очищення та санітарну обробку. 

• Забезпечте необхідне приладдя для ретельного очищення та дезінфекції після підозрюваного випадку 
COVID-19. 

• Дезінфікуйте поверхні, яких часто торкаються. 

• Подбайте, щоб працівники використовували захисні рукавички та засоби захисту очей/обличчя під час 
поводження з хімікатами. 

• Переконайтесь, що спільні робочі транспортні засоби очищуються та дезінфікуються щоразу, коли різні 
пасажири користуються транспортним засобом та регулярно, якщо одна та сама особа ним 
користується. 

• Зберігайте паспорти безпеки (SDSs) для всіх дезінфікувальних засобів на об’єкті. 

Встановіть процедури для працівників, що захворіли 

• Вимагайте від хворих працівників залишатися вдома або залишатися в ізоляції, якщо вони перебувають 
у приміщення ферми. 

• Виявляйте та відправляйте додому чи ізолюйте працівників, у яких з’являються ознаки хвороби 
COVID-19. 

• Тимчасово огороджуйте зони після повідомлення про працівника із підозрюваною або підтвердженою 
хворобою COVID-19, поки в них не буде проведено ретельне очищення та санітарну обробку. 
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Навчання працівників щодо небезпек на робочому місці COVID-19 

Проведіть навчання мовою, яку найкраще розуміють працівники, і переконайтесь, що вони знають: 

• Ознаки, симптоми та фактори ризику, пов’язані із хворобою COVID-19. 

• Як запобігти поширенню коронавірусу на роботі. 

• Як ефективно мити руки з милом протягом не менше 20 секунд. 

• Чому важливо прикривати рот під час кашлю та чхання і чому не слід торкатися обличчя немитими 
руками. 

* Це резюме. Для отримання більш докладної інформації дивіться F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and 
Prevention Ideas for Workplaces. 


