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Хочете дізнатися 
більше?
Дізнайтеся більше про способи 
запобігання поширенню вірусу на 
робочому місці

www.baujordtilbord.dk або 
www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/
forebyg-smitte-mod-coronasmitte

З усіх питань або пропозицій 
щодо запобігання поширенню 
вірусу звертайтеся до Task Force*:

Організація Landbrug & Fødevarer
SEGES:
Менеджер з питань охорони 
здоров’я та безпеки працівників 
Хелле Бірк Доміно (Helle Birk 
Domino), мобільний телефон  
2133 7730

Об’єднана федерація  
працівників Данії
3F
Консультант з політики охорони 
здоров’я на робочому місці Єспер 
Лунд Ларсен (Jesper Lund Larsen), 
телефон: 8892 1012

Садівництво, сільське і лісове 
господарство
Роботодавці, менеджер з 
персоналу і охорони здоров’я на 
робочому місці GLS-A
Анне Маріє Хагельскйер Смит 
(Anne Marie Hagelskjær Smit), 
телефон: 8740 3400 Че
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Інформація про  
поширення захворювання  
на коронавірус

Факти про віруси, що передаються контактним шляхом:
Інфікування відбувається через торкання поверхонь, на яких є вірус, а потім  
— торкання носа, очей або рота.

Вважається, що коронавірус здатен жити на різних поверхнях до 48 годин. 
Однак, важливо пам’ятати про те, що торкання предметів або поверхонь, на 
яких знаходиться вірус — це не єдиний спосіб інфікування.

Інфікуванню повітряно-крапельним шляхом можна запобігти, дотримуючись 
соціальної дистанції і встановлюючи перегородки — див. окремий розділ, 
присвячений цій темі.

Що потрібно робити, щоб уникнути зараження?
Ризик зараження контактним шляхом знижується за умови дотримання 
гігієни рук або виконання робочих завдань безконтактним способом. Під 
«безконтактним способом» мається на увазі спосіб виконання дій або робочих 
завдань, під час якого людина не взаємодіє з предметами або поверхнями, а 
також уникає рукостискань з іншими людьми. Безконтактним варіантом може 
бути, наприклад, використання стилуса при роботі з копіювальною машиною, 
Ipad, тощо. Для запобігання зараженню необхідно обробляти контактні 
поверхні (наприклад, ручки дверей, поручні, перемикачі), механізми увімкнення 
і вимкнення (наприклад, водопровідні крани). Загалом, всі поверхні, до яких 
часто торкаються. У деяких випадках можливе використання одноразових 
рукавичок. Одноразові рукавички слід утилізувати одразу після використання.

Найважливіше — дотримуватися гігієни рук!
Слід часто і ретельно мити руки або обробляти їх дезінфікуючим засобом. 
Після миття руки потрібно витирати паперовими серветками або просто дати 
їм висохнути. При вході на роботу і після повернення додому, насамперед, слід 
вимити або продезінфікувати руки. Не торкайтеся обличчя брудними руками.

В цілому, слід як можна менше торкатися контактних поверхонь або 
використовувати одноразові рукавички або серветки при закритті 
водопровідних кранів та контактів з іншими поверхнями.

Порядок обробки робочого устаткування та інших контактних поверхонь. Обробка 
контактних поверхонь на робочих інструментах і приладах проводиться 
дезінфікуючим засобом або мильним розчином. Ганчірки необхідно прати при 
температурі 80 ⁰С або утилізувати після використання. В якості додаткового 
варіанту можна використовувати вологі дезінфікуючі серветки.

Робочі інструменти або руки, сильно забруднені в результаті роботи, слід мити 
водою з милом, тому що дезінфікуючі засоби не мають високої ефективності на 
дуже забруднених поверхнях і руках.

Прибирання здійснюється звичайними миючими засобами або дезінфікуючими 
засобами, що містять 70-85 % спирту.

Новий коронавірус не передається через повітря, але передається  
повітряно-крапельним і контактним шляхом.

 *До складу Task Force входять представники організації Landbrug & Fødevarer, 3F, GLS-A, інспекції з питань трудової охорони здоров’я і державного інституту Seruminstitut



BAU Jord til Bord

Де існує ризик інфікування контактним шляхом?
Під час виконання робочих задач: коли працівники використовують одні й ті ж інструменти або апарати. Наприклад, 
трактори, міні-навантажувачі та іншу техніку. Захисні засоби багаторазового використання. Наприклад, шоломи, 
захисні окуляри, засоби захисту слуху.

Профілактичні заходи: санітарна обробка інструментів/захисних засобів і контактних поверхонь в кабіні водія та 
забезпечення персоналу дезінфікуючими засобами. Одноразові рукавички.

Приміщення або робочі зони, де необхідно попередити поширення вірусу.
Профілактичні заходи: Забезпечити доступ до води і мила і/або дезінфікуючих засобів. Миття контактних поверхонь. 
Безконтактна взаємодія (виключити фізичні контакти), використання одноразових рукавичок.

Вказівки:
Слідувати інструкціям органів охорони здоров’я щодо миття рук. Більше інформації тут:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-11---saadan-udfoerer-du-korrekt-
haandvask.pdf?la=da

Слідувати інструкціям щодо миття рук. Більше інформації тут:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-10---saadan-udfoerer-du-korrekt-
haanddesinfektion.pdf?la=da

Рекомендації тут: Перелік рекомендацій

Робочі задачі, для виконання яких 
працівники використовують одне й те 
саме устаткування або техніку:  
(Позначте хрестиком)

Профілактичні заходи: Відповідальний: Контроль:

   Устаткування спільного використання
   Захисні засоби багаторазового
   використання, Робочі місця, які 
використовуються кількома працівниками 
(наприклад, кабіна водія)

  Що ще? 
_______________________________

 

Приміщення або робочі зони, де необхідно 
попередити поширення вірусу.

   Приміщення для тварин  
(наприклад, дверцята\ручки дверей)

  Роздягальні
  Технічні приміщення
  Цехи
  Офіси
  Їдальні
  Кімнати відпочинку
  Передпокої
  Туалети
  Машини/апарати
  Які саме?

_______________________________

Вказівки:

  інструкція для співробітників
  інструкція для відвідувачів
  інструкція (мова?)
  Плакати та маркування
  Які саме?

_______________________________

www.baujordtilbord.dk

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ  
ІНФІКУВАННЮ КОРОНАВІРУСОМ:

ДАТА:

(Підприємство)

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-11---saadan-udfoerer-du-korrekt-haandvask.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-11---saadan-udfoerer-du-korrekt-haandvask.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-10---saadan-udfoerer-du-korrekt-haanddesinfektion.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-10---saadan-udfoerer-du-korrekt-haanddesinfektion.pdf?la=da

