
КОРОНАВІРУС COVID-19 
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРИ НАДАННІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ІНФІКУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ 
- мийте руки або обробляйте спиртовмісним антисептиком (від 60%) 
- прикривайте рот і ніс при чханні серветкою або зігнутою рукою у лікті
- не торкайтесь руками обличчя
- утримуйтесь від контактів з особами, які мають симптоми ГРВІ
- при наявності ГРВІ використовуйте медичну маску та зверніться до лікаря

COVID

19

ЗАХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 
- проведіть інструктаж для персоналу
- роздрукуйте інформаційні постери
- не допускайте працівників з ознаками ГРВІ до обслуговування громадян 

На міжміських, міжнародних маршрутах, на станціях пересадки, а також 
в залах очікування, фойє та зонах обслуговування пасажирів мають бути:
- рідке мило, спиртові антисептики (від 60%), одноразові хустинки для пасажирів
- засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) для кожного працівника, який контактує з пасажирами:
      1 медична маска на 3 години роботи на особу 
      1 спиртовий антисептик (100 мл) на 1 особу на зміну (до 12 годин)
- не розповсюджуйте роздаткові матеріали (журнали, брошури, рекламну інформацію) на маршрутах

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ПРИБИРАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ
   вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів

   провітрювання залів очікування, фойє, зон обслуговування пасажирів - кожні 3 години та після закінчення зміни

   обробка поверхонь, місць контакту рук пасажирів спиртовмісними дезінфекційними засобами

   провітрювання та прибирання транспорту, вибіркова дезінфекція - не менше 2 разів на добу для міжнародних
   маршрутів

   дезінфекція всіх поверхонь салону для міжнародних маршрутів, які прямують з/або через територію країн, в
   яких виявлені випадки COVID-19

   заключна дезінфекція транспорту за місцем закінчення маршруту, якщо пасажир після проведення скринінгу був
   поміщений під спостереження/карантин

   забезпечення збору використаних масок, хустинок та одноразового посуду в пластикові пакети, що закриваються

   забезпечення дезінфекції зібраних матеріалів перед знешкодженням протягом або в кінці зміни та/або після
   завершення маршруту

   не використовуйте для чистки салону стиснене повітря, яке може сприяти розповсюдженню вірусу

   не використовуйте побутові чи промислові пилососи до проведення дезінфекції

Більше 
інформації про 
ситуацію навколо 
коронавірусу в 
Україні 
COVID19.com.ua

Із питаннями щодо коронавірусу 
звертайтесь на Урядову гарячу лінію: 1545


