РОБОТА СЕЗОНННИХ ПРАЦІВНИКІВ
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ПРОТИ COVID-19

COVID-19 і робота сезонних працівників:
яких превентивних заходів слід вжити?

Переклад українською мовою здійснено за підтримки проєкту ЄС-МОП
«На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Документ розроблений міністерствами праці й сільського господарства в співпраці з
Національним агентством санітарної безпеки харчових продуктів, Мережею
страхування від професійних захворювань, Національним інститутом безпеки
праці, Національним агентством поліпшення умов праці, фахівцями професійної
медицини, Центром "Презанс", 2 квітня 2020 р.
Викладені тут рекомендації можуть доповнюватися та коригуватися залежно від
отримання нових даних.
З метою актуалізації звертайтесь на сайт travail-emploi.gouv.fr.
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Коли є ризик передачі COVID-19 ?
Коли на вас потрапить інфікована слина або краплинки:
→

Виділення, що вилітають при чханні або кашлі, в разі тісного контакту: спільне місце проживання, прямий контакт на
відстані менше одного метра за відсутності захисних засобів і заходів.
Пам'ятайте, що ви теж можете бути носієм вірусу і передавати його.

Коли ви підносите до обличчя руки або заражений предмет:
→

Серйозним ризиком передачі вірусу є контакт з немитими руками.

→

На заражених поверхнях (предмети, коробки, руки тощо) вірус може жити кілька годин.

→

Коли ви їсте, п'єте, курите тютюн чи електронну сигарету, якщо у вас брудні руки, або берете їжу зі спільного посуду,
спільно користуєтесь пляшками й склянками, існує серйозний ризик при контакті руки з ротом.
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Три основні етапи для будь-якої роботи

1. ПІДГОТОВКА
→ Упевніться в кваліфікації й розумінні новонайнятих осіб:
– дуже точно роз'ясніть зміст роботи і завдань, які треба виконувати,
– сезонникам, що не мають професійного досвіду в даній сфері,
окремо підкресліть професійні ризики та запобігання їм.

Заготуйте список абсолютно необхідного:
→ Засоби гігієни:
– рідке мило /водно-спиртовий гель (SHA),
– каністри чистої води в машинах, на робочих місцях,
– одноразові рушники,
– пакети для сміття,
– гігієнічні серветки або мийні засоби для очищення робочого
обладнання та знаряддя.
→ Заготуйте достатню кількість індивідуальних пляшок води із
зазначенням на кожній прізвища відповідного працівника.
→ Вивісіть рекомендації: запобіжні заходи, миття рук, водно-спиртові
гелі:
– у санвузлах,
– поруч із каністрами з водою.
→ Довідки/дозволи пересування для працівників.

Організуйте (зміну, робочий день), передбачайте:
→ Адаптуйте організацію праці та час, необхідний для різних завдань
із урахуванням надзвичайних вимог:
– змінюйте робочий час,
– розбивайте перерви на частки,
– збільшуйте час на прибирання,
– організуйте набір на роботу з рознесеним графіком для обмеження
контактів між працівниками,
– уникайте колективного набору на об'єкті перед виїздом на місця:
працівники їдуть безпосередньо на роботу і повертаються
безпосередньо додому після робочого дня,
→ Уникайте колективного інформування, передавайте вказівки
сезонним працівникам через СМС або телефоном:
– повідомте координати контактної особи і отримайте координати
працівників,
– повідомте розпорядок робочого дня,
– повідомте про місце роботи.
→ Заготуйте засоби й робочий одяг для сезонних працівників.
→ Організуйте догляд за робочим одягом на підприємстві.
→ Організуйте приймання матеріалів, завантаження й розвантаження
з обмеженням контактів.

→ Передбачте схему безпеки для працівників, що працюють окремо
→ Використовуйте дистанційні засоби зв'язку: не користуйтеся
папером/олівцями:
– дошка правил безпеки,
– телефон (виклик, СМС).
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Три основні етапи для будь-якої роботи

1. ПІДГОТОВКА
Передбачити дії на випадок спільної роботи:
→ Організувати рух людей в робочих приміщеннях:
– «рух уперед»: рух тільки від входу до виходу (уникати руху
назустріч один одному),
– за можливості помітити на підлозі дистанціювання,
– обмежуйте кількість людей в одному приміщенні,
– організуйте переміщення до місць роботи,
– використовуйте транспорт індивідуально, відмова від колективних
перевезень,
– в разі спільної поїздки: дві особи на машину із розміщенням по
діагоналі (один спереду/другий позаду),
– виїздіть на найвіддаленіші місця роботи на початку дня або на
початку тижня, щоб уникнути накопичення втоми.
→ Організуйте роздягальні
– рух на вхід і вихід: одна людина одночасно в роздягальні,
– або закрийте роздягальню/пропонуйте перевдягатися в машині
працівника.

→ Організуйте перерви:
– надавайте перевагу обіду вдома, обіду наодинці в своїй машині,
обіду на відкритому повітрі (якщо дозволяє погода),
– у nриміщенні для відпочинку за умови суворого застосування
запобіжних заходів:
› провітрювання тричі на день,
› очищення використаних поверхонь після кожного,
› очищення устаткування (мікрохвильова піч, кавоварка) після
кожного використання,
› використання персональних приборів,
› окремі потоки на вхід і вихід,
› безпечна відстань між людьми: два метри,
› обмеження кількості людей відповідно до розмірів приміщення.
→ Приміщення для паління:
– не більше двох осіб,
– безпечна дистанція: не менше одного метра,
– не використовувати водно-спиртовий гель (займиста речовина),
– не обмінюватися простими й електронними сигаретами.
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Три основні етапи для будь-якої роботи

2. ВИКОНАННЯ
Поінформуйте сезонних працівників, які мають або не мають досвіду роботи в С/Г, про заходи з профілактики професійних ризиків у
сільському господарстві відповідно до особливостей і ризиків кожного виду роботи.
1-Я

ситно снідаю вранці

5 - Я не наповнюю з
верхом мій кошик
зібраним урожаєм

2 - Я взуваю міцне закрите

взуття і вдягаю одяг,
відповідає моїй роботі

3 - Я захищаюся
від сонця і п'ю
регулярно воду
протягом
робочого дня

що

6 - Я правильно готуюсь
до підняття важкої ноші

7 - На роботі я уважно стежу за
іншими та за машинами

4 - Я захищаюся
від холоду і п'ю
регулярно воду
протягом робочого
дня

8 - Я дотримуюся внутрішнього
розпорядку
підприємства.
Слухаю і правильно виконую
вимоги
й
рекомендації.
Я
дотримуюсь правил пересування
паркування
і паркування

10 - Працівник з надання
першої допомоги: тел.……....
Бригадир: тел.: ……………….

9 - Я звертаюсь до бригадира

Швидка медична допомога: 103

або до працівника з надання
першої допомоги

Пожежна служба: 101
Поліція: 102
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Три основні етапи для будь-якої роботи

2. ВИКОНАННЯ
На ділянках

Знаряддя

→ Надавайте перевагу індивідуальній та ізольованій роботі (за
правилами безпеки для працівників, що працюють поодинці).

→ Використовуйте переважно індивідуальні інструменти.

→ Різні ділянки.
→ Відстань у кілька рядків один від одного.

→ Інструменти й устаткування колективного використання слід регулярно
очищати при кожній передачі від одного іншому, на початку й у кінці
робочого дня.

→ Робота зі зміщенням відносно один одного.

Робота на сільськогосподарських машинах

→ У разі необхідності спільної роботи утворюйте групи по двоє, по троє і
не змінюйте їх, поки не зникне в цьому потреба.

→ В кабіні має перебувати тільки одна людина.

→ Надавайте перевагу роботі паралельно один одному, ніж один
проти одного із дотриманням дистанції між людьми.

→ У разі необхідності зміни водія, очистіть кермо, важелі
управління, рукоятки.

→ При передачі вантажу кладіть його, щоб інший працівник забрав
його так, щоб уникнути прямого контакту між працівниками.

→ Подавайте попереджувальні сигнали при навішуванні/знятті
знарядь, якщо ви працюєте в парі.

→ Обмежуйте ротацію на робочих місцях протягом робочого дня.

Робота в приміщеннях: основні принципи
→ Передбачте відстань у два метри між робочими місцями за допомогою
розмітки на підлозі.
→ За потреби встановлюйте фізичні бар'єри між робочими
місцями (ширми, плексигласові чи плівкові перегородки тощо).
→ Стежте, щоб працівник кожного дня займав те саме робоче
місце.
→ Адаптуйте бригадну роботу на виробничих лініях (пакувальна
ділянка, лінія розливу): збільшуйте виробничі періоди, розділяйте
змінні бригади, забезпечте достатній час для зміни бригад.

→ Закріпляйте тільки одну машину за працівником.

Використання сільськогосподарських машин (саджальні,
збиральні машини тощо…)
→ Ізолюйте робочі місця фізичними перегородками (плексиглас, фанера).
→ Скорочуйте кількість операторів на машині шляхом
адаптуванням режиму роботи.

Засоби індивідуального захисту
→ Носіння робочих рукавиць, щоб уникати порізів, забруднення
мастилом тощо, важливе для полегшення подальшого миття рук. Мити
руки після кожного зняття засобів захисту: рукавиць, окулярів,
комбінезону, шолома.
→ Увага: піднесені до обличчя заражені рукавиці можуть бути джерелом
інфекції. Краще частіше мити руки, ніж постійно носити одну й ту саму
пару рукавиць.
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Три основні етапи для будь-якої роботи

3. КОНТРОЛЬ
→ Правильне розуміння вимог під час роботи, щоб
скоригувати їх за потреби.
→ Використання засобів індивідуального захисту і
дотримання правил безпеки.
→ Дотримання часу закінчення роботи в плані
використання засобів обробки.
→ Дотримання вимог дистанціювання.
→ Наявність засобів гігієни.
→ Правильне виконання передбачених дій з
очищення.

→ Регулярно розпитуйте ваших співробітників
про самопочуття (можливі симптоми,
психологічний стан, побоювання, нерозуміння
тощо).
→ Увага: за однією небезпекою може ховатися інша!
Переконайтесь, що увага до небезпеки інфекціювання
не применшує важливості і не зменшує уваги до інших
ризиків, властивих даній роботі (вантажні роботи,
монотонна робота, падіння з висоти, хімічні ризики,
використання засобів індивідуального захисту тощо).

→ Обмін досвідом з реагування на непередбачені
ситуації протягом робочого дня із дотриманням
дистанції між працівниками з метою кращої
організації праці та застосування передбачених
заходів безпеки.

Консультанти з профілактики, лікарі й медики гігієни праці вашої системи сільськогосподарського взаємного страхування завжди готові обговорювати
з вами застосування цих заходів профілактики з урахуванням специфіки вашого виробництва
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