
Пам’ятка для роботодавця  

щодо організації профілактичних заходів щодо коронавірусу 

COVID – 19 на робочому місці 
 

ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

Змінити режим роботи установи. 
Передбачте можливості дистанційної роботи для 

співробітників, у першу чергу, які мають вдома 

хворих на респіраторні інфекції або дітей. 

Якщо це не можливо, то: 

 Мінімізуйте контакти співробітників у 

колективі; 

 Скасуйте великі зустрічі та збори або 

відкоригуйте їх строки; 

 Оцінити ризики ділових поїздок; 

 Виключить проведення масових заходів, у т.ч. 

робочого характеру; 

 Ширше використайте електронні засоби зв'язку 

для спілкування зі співробітниками і вирішення 

робочих питань; 

 Якщо засідання перенести неможливо, 

обмежити коло його учасників до 10 осіб, проведіть його відкритим, в добре 

провітрюваному приміщенні;  

  За можливістю організуйте перевезення співробітників до роботи та дома. 

Забезпечте дотримання профілактичних заходів співробітниками. 

 
 Припиніть обійми та рукостискання на роботі, пропонуйте 

інші безконтактні способи вітання. 

 
 Забезпечте умови дотримання особистої гігієни працівниками 

(мило, бажано рідке, тепла вода, паперові рушники або 

електросушарка, антисептики для рук).  
 

 Пропонуйте заборону обміну їжею та іншими особистими 

речами на робочому місті 

 

 

 



 У разі наявності у колективі медичного працівника, вимагайте посилення 

обстеження здоров’я співробітників, особливу увагу приділяти особам 

похилого віку, з хронічними хворобами, а також тим, що повернулися з 

відпустки або подорожей, поїздок, відрядження.  

 

 

 Вимагайте від працівників відповідального ставлення до 

особистого здоров’я та здоров’я оточуючих;  

 Заборонити знаходження хворого з симптомами респіраторної 

хвороби на робочому місті, вимагайте від нього негайного звернення до 

лікаря. 

 

 

 

Забезпечте проведення профілактичних заходів в установі.  
 

 Робить вентиляцію приміщень, відкриваючі вікна або 

використовуючи кондиціонер. 

 

 

 

 Забезпечте регулярне проведення вологого прибирання 

приміщень та дезінфекцію не рідше одного разу на день. 

 

 

 

 

 Поверхні повинні оброблятися спиртовмісними 

антисептиками регулярно - декілька раз на день (бажано кожні 3 

години), у першу чергу, яких торкаються руками (столи, поручні, 

дверні ручки, оргтехніка, тощо). 

 

 

Організуйте санітарно-просвітницьку роботу. 

 Розмістить на видному місці пам’ятки та листівки щодо 

профілактики захворювання;  

 Створить нагадування колегам, у т.ч. електронними 

засобами зв’язку, про особисту гігієну, етикет кашлю, перші ознаки 

захворювання, правила використання медичних масок, тощо. 

 Не допускайте паніки! 


