НОВИЙ РОЗДІЛ
WAC 296-62-600

Вимоги щодо екстреної звітності та інформування у

разі виявлення інфекційних та заразних хвороб.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ
WAC 296-62-60001

Цілі та застосування.

У розділах

Адміністративного кодексу штату Вашингтон (WAC) з 296-62-600 до 29662-60005 наведені вимоги щодо оформлення та подання звітності у разі
спалахів інфекційних та заразних хвороб до відділу з охорони праці та
здоров’я Міністерства праці й промисловості (L&I) (відділу DOSH), а
також щодо інформування працівників про потенційний вплив інфекційних
та заразних хвороб в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони
здоров’я згідно з їхнім визначенням у відповідних нормах та Законі про
стандарти праці під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я
(Health Emergency Labor Standards Act); підрозділи 2 і 3, розділ 252,
Закони 2021 року. Ці вимоги застосовні до всіх працедавців штату
Вашингтон в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ
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WAC 296-62-60002

Визначення.

Працівник під дією. Будь-який

працівник, інформацію про пошкодження якого працедавець має зазначити
в реєстраційній відомості OSHA 300 у відповідності до WAC 296-2702103, зокрема з тимчасових працівників, працівників, які надійшли до
персоналу за умовами кадрового лізингу, та працівників, наданих
службою комплектування персоналу, робота яких контролюється в
щоденному режимі у відповідності до WAC 296-27-02103(2).
Надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я. Декларація або
наказ, видані у зв’язку зі спалахом інфекційної або заразної хвороби,
зокрема в умовах пандемії, таким чином:
(а) Президент Сполучених Штатів оголошує надзвичайне положення на
національному або на регіональному рівні з розповсюдженням його дії на
всі округи штату Вашингтон; або
(б) Губернатор штату Вашингтон оголошує надзвичайне положення у
відповідності до RCW 43.06.010(12) на території всіх округів штату.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ
WAC 296-62-60003

Загальні положення.

(1) Розділи WAC 296-62-600

- 296-62-60005 не містять вимог щодо обов’язкового розкриття всіма
працівниками інформації про власні медичні стани або діагнози
працедавцям.
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(2) Розділи WAC 296-62-600 - 296-62-60005 не заміняють та не
відміняють будь-яких інших обов’язків щодо подання звітності
працедавцем, які він має у відповідності до законів штату або
федеральних законів.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ
WAC 296-62-60004

Вимоги щодо оформлення та подання звітності під

час надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров’я.

Працедавці

повинні доповідати про спалахи таким чином:
(1) Під час надзвичайного положення в сфері охорони здоров’я
працедавці, які мають більше 50 працівників під дією на робочому місці
або на робочому об’єкті, мусять:
(a) Доповісти у відділ з охорони праці та здоров’я (DOSH)
Міністерства праці й промисловості (L&I) упродовж 24 годин після
отримання повідомлення про таке:
(i) Мають місце не менше десяти підтверджених тестами випадків
захворювання працівників під дією на робочому місці або на робочому
об’єкті, на якому проводилося тестування, упродовж будь-якого часового
періоду, в який Департамент охорони здоров’я штату Вашингтон або
місцевий орган охорони здоров’я сповістить працедавця про спалах
COVID-19 на їхньому робочому місці або робочому об’єкті; або
(ii) Мають місце не менше десяти підтверджених тестами випадків
захворювання працівників у місці, де проводилося тестування, у будьякий часовий період, обмежений такими подіями початку й закінчення:
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Початок: Не менше двох підтверджених тестами випадків
захворювання працівників під дією мали місце на робочому місці або на
робочому об’єкті впродовж 14 послідовних календарних днів одне від
одного.
Кінець: Від останнього позитивного результату тесту, який
продемонстрував будь-який працівник під дією на робочому місці або на
робочому об’єкті минуло 28 послідовних календарних днів.
(б) Доповісти, зателефонувавши до відділу DOSH за телефоном 1800-4BE-SAFE (1-800-423-7233) та вибравши опцію для інформування про
смертельні випадки, госпіталізації, випадки ампутації та випадки
втрати очей.
Винятки:

• Працедавці, у яких наразі визначені умови спалаху, мають надати повторний звіт до відділу DOSH лише після закінчення
спалаху.
• Працедавці, у яких визначено спалах, що згодом встановили помилковість позитивних результатів, не мають повторно
оцінювати ситуацію щодо спалаху та передавати результати до відділу DOSH. Вони можуть і надалі діяти так, ніби вони й досі
перебувають в умовах реального спалаху.

(2) У контексті цього підрозділу:
(a) Поняття «робоче місце» та «робочий об’єкт» позначають будьякий завод, майстерню, зону, приміщення або інше місце, де працівник
або працівники здійснюють дії у рамах виконання своїх трудових або
службових обов’язків, у зв’язку з якими працедавець має право доступу
та контролю.
(б) «Підтверджений тестом» випадок захворювання – це тест на
виявлення інфекційної або заразної хвороби, який дав позитивний
результат.
Важливо! Подаючи звітність до відділу DOSH, не вказуйте імена або
персональну ідентифікуючу інформацію працівників.
[]
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НОВИЙ РОЗДІЛ
WAC 296-62-60005

Вимоги щодо повідомлень про потенційний вплив.

Пункти (1) і (2) цього підрозділу застосовні до будь-яких працедавців
окрім медичних закладів, визначення яких наведені в RCW 9A.50.010.
Пункти (3) і (4) цього підрозділу застосовні до медичних закладів,
визначення яких наведені в RCW 9A.50.010. Пункт (4) застосовний до
всіх працедавців.
(1) За виключенням працедавців, якими є медичні заклади,
визначені за RCW 9A.50.010, якщо працедавець отримує повідомлення про
потенційний вплив, працедавець має протягом одного робочого дня від
початку потенційного впливу:
(а) Надати письмове повідомлення усім працівникам під дією, які
знаходилися на території відповідного робочого об’єкту, у день подання
особою, що відповідає критеріям, повідомлення про те, що вона
захворіла на інфіковану або на заразну хворобу. У письмовому
повідомленні має міститися інформація про те, що працівник під дією
може бути підданий впливу інфекційної або заразної хвороби.
(i) У випадку COVID-19 особа, що відповідає критеріям, є
потенційно хворою на інфекційну або заразну хворобу за два дні до
того, як особа, що відповідає критеріям, відчує себе хворою/відчує
прояви симптомів (для тих, у кого хвороба протікає без симптомів, за
два дні до взяття біоматеріалу на тестування), і аж до залишення
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особою, що відповідає критеріям, робочого місця або до переведення
цієї особи на ізоляцію проза робочим місцем.
(ii) Письмове повідомлення має бути оформлене й передане в той
спосіб, який працедавець зазвичай використовує для передання службової
інформації, зокрема у вигляді кур’єрського, електронного або
текстового повідомлення, за умов, що його отримання працівником
упродовж одного робочого дня після відправлення є доцільно очікуваним.
(iii) Письмове повідомлення має бути складене англійською мовою
та мовою, яка є зрозумілою більшості працівників.
(б) Також надати письмове повідомлення:
(i) Представнику профспілки, за наявності, про будь-якого
працівника під дією, про якого повідомлено у відповідності до умов
розділів WAC 296-62-600 - 296-62-60005(1).
(ii) Будь-яким працівникам, надісланим службами тимчасового
надання працівників, кадрового лізингу або комплектування персоналу
замість працівника під дією, поінформованого у відповідності до умов
розділів WAC 296-62-600 - 296-62-60005(1).
(в) Вимоги щодо оформлення письмового повідомлення та термінів за
умовами розділів WAC 296-62-600 - 296-62-60005 (1)(a)(iii) застосовні
до повідомлень до представників профспілок та працедавців, зазначених
у цьому підрозділі.
(2) Будь-яке письмове повідомлення, подане у відповідності до
цього підрозділу, не має містити імен або персональної ідентифікуючої
інформації працівників.
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(3) Працедавці, які є медичними закладами, визначення яких
наведені в RCW 9A.50.010, мусять:
(a) Поінформувати будь-якого працівника, підданого відомому або
підозрюваному впливу інфекційної або заразної хвороби, впродовж 24
годин.
(б) За наявності дозволу від працівника поінформувати
представника профспілки, так само за наявності, про піддання
працівника відомому або підозрюваному впливу інфекційної або заразної
хвороби, впродовж 24 годин.
(4) У контексті цього підрозділу:
(a) Високий ризик впливу. Означає перебування в будь-якій із
таких ситуацій без правильно надягненого респіратора або інших засобів
індивідуального захисту:
(i) У зоні шести метрів від особи, яка відповідає застосовним
критеріям, впродовж часу, який сумарно становить не менше 15 хвилин на
24 години за умови, що особа, яка відповідає застосовним критеріям, є
потенційним джерелом розповсюдження зараження в активному стані.
(ii) В одному приміщенні з особою, яка відповідає застосовним
критеріям, яка проходить процедуру, що утворює аерозольну
завись. Писок процедур, які вважаються такими, що утворюють аерозольну
завись, наведені за адресою
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID19Inf
ectionControlForAerosolGeneratingProcedures.pdf.
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(iii) У кімнаті, де особа, що відповідає критеріям, пройшла
процедуру, яка утворює аерозольну завись, до закінчення часу чищення.
Пам'ятайте: У випадку COVID-19 особа, що відповідає критеріям, є потенційно хворою на інфекційну або заразну хворобу за два дні до того, як
особа, що відповідає критеріям, відчує себе хворою/відчує прояви симптомів (для тих, у кого хвороба протікає без симптомів, за два
дні до взяття біоматеріалу на тестування), і аж до закінчення найдовшого з трьох періодів: періоду знаходження особи, що відповідає
критеріям, поза робочім місцем, періоду знаходження особи на ізоляції проза робочим місцем, або періоду до задоволення критеріїв
Центру контролю захворювань (Center for Disease Control, CDC) щодо повернення на роботу за загальним протоколом комплектації
персоналу (див. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html від 23 грудня 2021 р.).

Пам'ятайте: У відповідності до інструкцій CDC, час очищення – це кількість часу, достатня для того, щоб аерозоль залишив приміщення з
ефективністю 99,9 відсотків (див. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1). Він складає
не менше трьох годин після завершення процедури. Для приміщень клінічного призначення, збудованих із задоволенням вимог
Департаменту охорони здоров’я (DOH) до клінічних споруд (із шістьма замінами повітря на годину), достатній час очищення
дорівнює одній годині; для приміщення, ізольованого від повітряно-крапельних інфекцій (AIIR), достатній час очищення дорівнює
15 хвилинам.

(б) Повідомлення про потенційний вплив. Означає одне з наведеного
нижче:
(i) Повідомлення працедавцю від органів охорони здоров’я або
ліцензованого постачальника медичних послуг про вплив на працівника з
боку особи, що відповідає критеріям, на робочому об’єкті;
(ii) Повідомлення працедавцю від працівника або його/її
контактної особи про те, що працівник є особою, яка відповідає
критеріям; або
(iii) Повідомлення через протокол

тестування працедавця про те,

що працівник є особою, яка відповідає критеріям.
(в) Особа, яка відповідає критеріям. Визначення стосується особи,
яка:
(i) Отримала позитивний результат лабораторного тесту на
інфекційну або заразну хворобу, через яку введено надзвичайний стан у
сфері охорони здоров’я;
(ii) Отримала діагноз, який вказує на наявність інфекційної або
заразної хвороби, через яку введено надзвичайний стан у сфері охорони
здоров’я, поставлений ліцензованим постачальником медичних послуг;
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(iii) Отримала від представника сфери охорони здоров’я наказ
перейти на самоізоляцію у зв’язку з інфекційною або заразною хворобою,
через яку введено надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я; або
(iv) За визначенням місцевої служби охорони здоров’я померла
через інфекційну або заразну хворобу, через яку введено надзвичайний
стан у сфері охорони здоров’я.
(г) Робочій об’єкт. Означає будівлю, магазин, приміщення,
сільськогосподарські угіддя або інші місця, у яких працювала особа,
яка відповідає критеріям. Під визначення «Робочій об’єкт» не
підпадають будівлі, поверхи та інші приміщення, у які особа, що
відповідає критеріям, не входила.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ
WAC 296-62-601

Добровільне використання засобів індивідуального

захисту в умовах надзвичайною ситуації у сфері охорони здоров’я.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ
WAC 296-62-60101

Цілі та застосування.

У розділах WAC 296-62-

601 - 296-62-60103 наведені вимоги щодо добровільного використання
персональних засобів індивідуального захисту в умовах надзвичайної
ситуації в сфері охорони здоров’я у відповідності до розділу 146
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збірки законів 2021 року (SB 5254). Вимоги щодо використання засобів
індивідуального захисту та обладнання в умовах надзвичайної ситуації в
сфері охорони здоров’я наведені в розділі 252 збірки законів 2021
року. Ці вимоги застосовні до всіх працедавців штату Вашингтон в
умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ

WAC 296-62-60102

Визначення.

Працівник. Будь-який працівник,

інформацію про пошкодження якого працедавець має зазначити в
реєстраційній відомості OSHA 300 у відповідності до WAC 296-27-02103,
зокрема з тимчасових працівників, працівників, які надійшли до
персоналу за умовами кадрового лізингу, та працівників, наданих
службою комплектування персоналу, робота яких контролюється в
щоденному режимі у відповідності до WAC 296-27-02103(2).
Надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я. Декларація або
наказ, що забезпечують контроль та протидію розповсюдженню будь-яких
інфекційних та заразних хвороб. Ці декларації або накази, дія яких
поширюється на місце виконання роботи особою або корпорацією, видані
таким чином:
(а) Президент Сполучених Штатів оголошує надзвичайне положення на
національному або на регіональному рівні;
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(б) Губернатор штату оголошує надзвичайне положення у
відповідності до RCW 43.06.010(12); або
(в) Офіційний представник місцевої служби охорони здоров’я видає
відповідну постанову згідно RCW 70.05.070.
[]

НОВИЙ РОЗДІЛ

WAC 296-62-60103

Вимоги щодо добровільного використання засобів

індивідуального захисту.

(1) Кожний працедавець, який не вимагає від

працівників або підрядників обов’язкового носіння спеціальних засобів
індивідуального захисту, має забезпечити добровільне застосування
працівниками або підрядниками таких визначених засобів індивідуального
захисту, зокрема рукавиць, окулярів, щитків зварників та масок тоді і
так часто, як працівник або підрядник вважає за потрібне.
(2) Положення пункту (1) цього підрозділу застосовуються лише за
таких умов:
(a) Добровільне застосування таких захисних пристроїв та
обладнання не становить загрози робочому середовищу і відповідає
положенням цього розділу та пов’язаних із ним правил, визначених
відділом із охорони праці та здоров’я (DOSH) Міністерства праці й
промисловості (L&I);
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(б) Щитки зварників застосовуються без підриву вимог працедавця
щодо безпеки; та
(в) Добровільне використання цих засобів та обладнання для
захисту не суперечить стандартам, що регулюють використання обладнання
відповідного типу, визначеним Департаментом охорони здоров’я або
відділом DOSH.
(3) Працедавець може контролювати добровільне застосування
засобів індивідуального захисту у відповідності до стандартів охорони
здоров’я та забезпечення безпеки на робочому місці.
[]
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