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Новий закон вимагає від роботодавців, які надають працівникам житло, 
скласти серед мешканців план профілактики зараження covid-19. 
Пропозицію Данського управління з питань робочого середовища щодо 
того, як може виглядати план, дивіться ТУТ. Новий закон 
застосовується, коли 2 або більше працівників розміщуються в одному 
будинку. Датський орган з питань робочого середовища контролює, чи 
підготував роботодавець план житлових умов під час розміщення 
працівників та чи були працівники проінформовані про зміст плану.

6 ЗАГАЛЬНИХ ПОРАД 
1. Перейдіть до самоізоляції, якщо у вас є

симптоми COVID-19, ваш тест виявився
позитивним або ви знаходитесь в тісному
контакті з інфікованою людиною

2. Часто мийте руки або використовуйте дезінфікуючий
засіб для рук

3. Кашляти або чхати потрібно в рукав

4. Уникайте рукостискань, поцілунків та обіймів

5. Зосередьте увагу на прибиранні - як вдома, так
і на роботі

6. Тримайте дистанцію і просіть інших бути уважними

ПРИБИРАННЯ В ЖИТЛІ 

Особливо важливим є часте миття 
загальних пунктів контакту, напр., 
потрібно протирати дверні ручки, 
вимикачі, змішувачі, стільниці. 
Регулярного миття милом та водою в 
більшості випадків достатньо, але 
його можна доповнити подальшою 
дезінфекцією, дотримуючись 
принципу обережності.

Потрібно мати можливість мити 
підлогу. Меблі та матраци повинні 
мати чохли які можна прати. Подушки, 
ковдри, тощо слід прати - найкраще з 
текстильними чохлами, які витри-
мують прання в пральній машині. 
Меблі також повинні витримувати 
звичайні дезінфікуючі засоби.

Пам'ятка для прибирання вдома

 Визначте та позначте загальні точки 
контакту, наприклад, дверні ручки та 
кнопки. Наприклад, розмістіть на 
дверях та вимикачах світла маленькі 
записки, які нагадують мешканцям 
використовувати лікті для натискання 
на вимикачі замість пальців.

 Часто та ретельно мийте 
загальні пункти контакту. 

 Забезпечте легкий доступ до 
умивальників та дезінфікуючого 
засобу для рук та рідкого мила біля 
умивальників.

 Встановіть дезінфікуючий засіб для  
рук в місцях, де збираються мешканці, 
та біля предметів, до яких багато хто 
торкається. 

 Постійно поповнюйте дезінфікуючий 
засіб для рук та мило для рук. 

 Видаліть рушники, кухонні 
рушники та серветки для 
спільного користування, а 
замість них використовуйте 
одноразові рушники тощо.

 Прибирайте кімнату, коли мешканець 
переїжджає. Очищайте та 
дезінфікуйте матраци перед 
повторним використанням.

 Рушники та постільну білизну 
слід прати за необхідності при 
мінімальній температурі 60 ° C. 
Якщо постільна білизна буде 
використовуватися новим 
мешканцем, перед повторним 
використанням її слід прати при 
мінімальній температурі 60 ° C. 

Надписи, інструкції та 
гігієна рук
6 загальних порад (див. вище) мають 
міститися на видному місці і там 
повинні бути вказівки щодо того, як 
часто має відбуватися прибирання. 
Дивіться плакат Управління охорони 
здоров’я щодо загальних порад 
  www.ssi.dk
У зв'язку з цим роботодавець або 
персонал, пов'язаний з приміщенням, 
зобов'язаний давати інструкції 
мешканцям щодо прибирання.

Слід підтримувати належну гігієну 
рук як ефективний метод 
запобігання інфікуванню через 
предмети, руки та обличчя.

http://www.ssi.dk
http://baujordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/Nyheder%20-%20billeder/plan-for-forebyggelse-af-smitte-i-bolig.xlsx
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Пам'ятка для спалень / 
віталень

 Одне ліжко на мешканця,  щоб жодне 
спальне місце та постільні речі не 
були спільними без ретельного 
прибирання між використанням.

 Шафа, комод тощо для зберігання 
особистих речей. Перевага, якщо 
шафу можна  закрити на замок.

Пам'ятка для кухні 

 Кухня має бути оснащена достатньою  
кількістю робочих місць по 
відношенню до кількості 
мешканців.  Напр., можна повісити 
на кухні записку про максимальну 
кількість людей, які можуть 
знаходитися на кухні одночасно.

 Готування їжі не повинно  
відбуватися поза кухонного приміщення. 

 Кількість столових приборів, 
склянок та іншого посуду має бути 
достатньою для кількості мешканців.

 Кожен мешканець повинен  
мати доступ до шафи для зберігання 
власних продуктів харчування та для 
холодильних установок.

 Порційне сервірування для 
спільного харчування. Мешканці 
повинні прибирати самі за собою після 
їжі. Миття рук проводиться до і після 
їжі, а протирання поверхонь 
проводиться після спільного 
харчування.

 Кухні повинні часто прибиратися,  
засоби для прибирання повинні бути 
в наявності. Мешканці повинні 
прибирати власне робоче місце після 
приготування їжі (витирати кухонний 
стіл, мити кухонне приладдя тощо). 

 На кухнях повинен бути  
дезінфікуючий засіб для рук. 

Загальна інформація про вимоги до відстані, 
розмітку та клімат у спільному житлі: 
Повинна бути можливість дотримуватися фізичної дистанції між мешканцями, 
тобто кожен повинен мати можливість постійно дотримуватися відстані 1 
метр один до одного. Відстань вимірюється «від кінчика носа до кінчика 
носа».
У менших кімнатах не повинно бути занадто багато мешканців. Хорошим 
правилом є те, що особі повинно бути доступно 4 м2, коли люди 
перебувають разом у такій кімнаті, як спільна вітальня.

Мешканцям повинно бути легко дотримуватися відстані 1 метр: напр., можна 
розмітити лініями підлогу тощо. Це особливо актуально там, де можуть легко 
формуватися черги, напр. у спільній їдальні або перед туалетами.

В житлі повинна бути можливість 
провітрювання, щоб забезпечити задовільну 
якість повітря та умови вологості. Наприклад, за 
допомогою провітрювання через вікна або 
двері або через механічну систему вентиляції.

Пам'ятка для спільних приміщень 

 Oсобі повинно бути доступно 4 m2 Напр., можна  
повіситі на кімнаті записку про кількість 
людей, на яку розрахована кімната. 

 В місцях загального користування  
повинен бути дезінфікуючий засіб для рук. 

Пам'ятка для туалету 
та ванни

 В житлі повинні бути належні 
туалети та ванни відповідно до 
кількості мешканців. У всіх кімнатах з 
туалетом повинен бути умивальник 
або в самій туалетній кімнаті, або в 
коридорі.

 Біля умивальників розміщуються  
одноразові паперові рушники 
та рідке мило.

 Посібники з правильного  
 миття рук повинні бути розміщені, 
перекладені на відповідну мову та 
з малюнками. Дезінфікуючий засіб 
для рук також повинен бути 
доступний біля раковин / у ванних 
кімнатах. Див. посібник з миття рук 
 www.baujordtilbord.dk

 Мешканців інформують про  
те, що не можна користуватися 
спільними рушниками, ні при митті 
рук, ні при користуванні ванною.

 Мешканців інформують про те,  
що не можна зберігати предмети 
особистої гігієни (зубні щітки, 
бритви тощо) у спільних туалетах 
та ваннах.

 •Cпільні туалети необхідно  
прибирати щодня та за потреби. 
Приміщення для купання також слід 
часто прибирати та, якщо це 
можливо, провітрювати. 
Роботодавець повинен надати 
засоби для прибирання.

http://www.baujordtilbord.dk


6 7

ІЗОЛЯЦІЯ ІНФІКОВАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ - АБО ПІДОЗРА 
ІНФІКЦІЇ COVID-19

Ефективна ізоляція інфікованих 
людей, які проживають в одному 
будинку, необхідна для запобігання 
інфікуванню інших людей 
коронавірусом.

Особи повинні піти на самоізоляцію, 
якщо вони інфіковані, якщо у них є 
симптоми COVID-19 або вони були в 
тісному контакті з інфікованою 
людиною.

Роботодавці, які надають житло 
своїм працівникам, повинні 
переконатись, що існує можливість 
самоізоляції окремого працівника.

Наприклад, роботодавець може 
звернутися до відповідного 
муніципалітету, який може направити 
працівників до міських ізоляторів.

У зв'язку з ізоляцією важливо:

 щоб працівник із симптомами  
був ізольований від інших 
мешканців будинку, навіть якщо 
він не відчуває себе погано.

 щоб ізольовані працівники,  
які повинні вийти з дому, напр., 
для тестування, надягали маску 

 щоб інші мешканці звертали увагу 
на симптоми COVID-19 протягом 
наступних 14 днів і щоб вони 
самоізолювались, якщо це 
необхідно.

 щоб прибирання житла 
проводилося часто і ретельно, а 
загальні рекомендації щодо 
запобігання розповсюдженню 
інфекції продовжували 
виконуватися.

Докладніше про запобігання коронавірусної інфекції

 www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smit-
tespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsen-
de-arbejdstagere

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere


www.baujordtilbord.dk

Більшість членів Фолкетингу прийняли закон проти 
поширення інфекції в будинках робітників.

Закон повинен запобігати зараженню covid-19, коли 
роботодавці надають працівникам житло.

Основою для закону є тривожний тиск зараження, що 
змушує вжити низку додаткових заходів для стримування 
серйозних наслідків поширення covid-19 у датському 
суспільстві. 

Ustawa będzie obowiązywać do 31 czerwca 2021 r. włącznie.

Буклет підготовлений BAU Jord til Bord у співпраці з 3F, 
Landbrug og Fødevarer та GLS-A.

http://www.baujordtilbord.dk
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