
Реиокелдапії дйя мідмрзєкснв на 

робонодавпів дйя жамобігалля 

мосзреллю COVID-19 

Аинзвло жаоуортйне мрапівлзиів ж ожлаиакз жауворювалля жайзсанзся вдока 

● Прапівлзиак, яиі каюнь сзкмнокз госнрзу ресміранорлзу жауворюваль (ГРЗ), 

монрібло жайзсанзся вдока і ле мрзуодзнз ла робонт, доиз т лзу ле кзле 

йзуокалиа (>37.7°C на взте) на бтдтнь відстнлі бтдь-яиі ілсі сзкмнокз ГРЗ 

(ламрзийад, иасейь, жадзсиа) толайкелсе мронягок 24 годзл жа тковз 

лежасноствалля жасобів сзкмноканзрлої нерамії (ламрзийад, жасобз від иасйю, 

еарожлзетюрі). 

● Забежмерне глтриіснь мойінзиз ладалля відмтснои дйя гаралнтвалля сакоіжойяпії 

смівробінлзиів, яиі каюнь сзкмнокз ГРЗ, а наиое дйя догйядт жа уворзкз рйелакз 

сік`ї. Заиолок Уираїлз “Про влеселля жкіл до деяизу жаиолодаврзу аинів Уираїлз, 

смряковалзу ла жамобігалля взлзилелля і мосзрелля иоролавіртслої уворобз 

(COVID-19)” взжларело, то т ражі всналовйелля Кабіленок Міліснрів Уираїлз 

иаралнзлт, відмовідло до Заиолт Уираїлз «Про жаузсн ласейелля від ілоеипійлзу 

увороб», неркіл меребтвалля т відмтснпі беж жберееелля жаробінлої мйанз ле 

вийюраєнься т жагайьлзй снрои, всналовйелзй снаннею 84 Кодеист жаиолів мро 

мрапю Уираїлз на снаннею 26 Заиолт Уираїлз «Про відмтсниз». 

● За коейзвосні леобуідло меревеснз мрапівлзиів ла взиолалля робонз 

дзсналпійло. Відмовідло до Заиолт Уираїлз «Про влеселля жкіл до деяизу 

жаиолодаврзу аинів Уираїлз, смряковалзу ла жамобігалля взлзилелля і мосзрелля 

иоролавіртслої уворобз (COVID- 19)» робонодавепь коее дортрзнз мрапівлзиові, т 

нокт рзсйі дереавлокт сйтебовпю, сйтебовпю оргалт кіспевого саковрядтвалля, 

взиолтванз мронягок мевлого меріодт робонт, взжларелт нртдовзк договорок 

вдока, а наиое ладаванз мрапівлзит, т нокт рзсйі дереавлокт сйтебовпю, 

сйтебовпю оргалт кіспевого саковрядтвалля, жа його жгодою відмтснит. В мерст 

рергт леобуідло жкелсзнз йковірліснь жараеелля осіб ж мідвзтелзк рзжзиок, до 

яизу лайееань йюдз моузйого віит на йюдз ж уролірлзкз жауворюваллякз 

(жауворювалля серпя, йегель, птировзй діабен), то міддаюнься бійьсокт рзжзит 

рожвзнит серйожлзу тсийадлель, смрзрзлелзу COVID-19. 

Не домтсиайне меребтвалля уворзу мрапівлзиів ражок ж ілсзк мерсолайок 

● Смівробінлзиз, т яизу місйя мрзбтння ла робонт або мронягок для взявйяюнься 

сзкмнокз госнрого ресміранорлого жауворювалля (иасейь, мідвзтелля 

некмерантрз нійа), мовзллі бтнз легайло відмравйелі додокт на мовідокзнз 

сікейлого йіиаря, а мрз рожвзнит левідийадлзу сналів (жадзсиа, снійизй бійь т 

гртдлій ийінпі) – жверлтнзся жа еиснрелою кедзрлою домокогою жа локерок 103. 

● Під рас нралсморнтвалля уворзй мрапівлзи кає меребтванз т жаузслій каспі. 

Необуідло тлзианз грокадсьиого нралсморнт мрз мерекітеллі додокт ла 

сакоіжойяпію. Тралсморнтванз особт коела ла мрзванлокт нралсморнлокт жасобі, 



мрз пьокт реиокелдтєнься відирзнз віила. соба, яиа меревожзнь уворого, мовзлла 

взиорзсновтванз жасобз ілдзвідтайьлого жаузснт (ресміранор, оитйярз, ртиавзриз). 

Підиресйінь леобуідліснь меребтвалля вдока мід рас уворобз, донрзкалля мравзй гігієлз 

● Рожкіснінь ла вздлокт кіспі в ооісау мйаианз, яиі жаоуортюнь мрапівлзиів 

жайзсанзся вдока, яито волз каюнь ожлаиз жауворювалля, донрзктванзсь 

ресміранорлої гігієлз й ензиент иасйю на руалля, на донрзктванзся мравзй гігієлз. 

Пйаианз доснтмлі дйя жавалнаеелля ла веб-снорілиау: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_zhh97mtj2Y7I7238fQim0Uc4p1Kx_KN 

https://covid19.com.ua 

● Забежмерне лаявліснь т салвтжйау ла роборокт кіспі кзйа, водз, одлоражовзу 

ртслзиів на дежілоіитюрзу жасобів дйя рти, то кіснянь ле келсе 60 % смзрнт. 

Рожкіснінь дежілоіитюрі жасобз в ріжлзу кіспяу на иолоерелп-жайау, тоб жаоуонзнз 

донрзкалля мравзй гігієлз. 

● Забежмерне лаявліснь скінлзиів, до яизу ле монрібло норианзся ртиакз (ламрзийад, 

скінлзиз ж медаййю). 

Оргаліжтйне регтйярле мрзбзралля мрзкітель 

● Забежмерне мронзралля моверуоль, до яизу расно нориаюнься (роборі снойз, 

итуоллі снійьлзпі на дверлі ртриз). 

● Забежмерне лаявліснь одлоражовзу сервенои, яиі жкоетнь взиорзсновтванз 

мрапівлзиз дйя мронзралля ийавіантрз, роборзу снойів ното. 

Проиолстйьнтйне мрапівлзиів меред відрядеелляк 

● Необуідло каисзкайьло обкеезнз відрядеелля мрапівлзиів. 

● Порадьне смівробінлзиак меревірзнз себе ла лаявліснь сзкмноків госнрзу 

ресміранорлзу жауворюваль меред мораниок модороеі, а т ражі їу взявйелля – 

мовідокзнз свого иерівлзиа на жайзсзнзсь вдока і жа леобуідлосні легайло 

жверлтнзсь жа иолстйьнапією до сікейлого йіиаря. 

У ражі взявйелля особз ж COVID-19 

● У ражі взявйелля COVID-19 т смівробінлзиа рз рйела його сік’ї, віл жобов’яжалзй 

мовідокзнз мро пе робонодавпя ж кеною ілоорктвалля ілсзу смівробінлзиів на 

момередеелля рожмовсюдеелля уворобз. 

● Яито смівробінлзи иолнаинтвав ж особакз, т яизу бтйо взявйело COVID-19, віл 

мовзлел мовідокзнз свого иерівлзиа, жайзсзнзсь т сакоіжойяпії (реиокелдапії 

тодо сакоіжойяпії додаюнься) на мовідокзнз сікейлого йіиаря дйя мрзйляння 

ріселля тодо модайьсзу дій. 

Пйалтвалля робонз мід рас емідекії COVID-19 в Уираїлі 

Усі робонодавпі мовзллі везнз жауодів дйя жкелселля мосзрелля COVID-19 ла 

мідмрзєкснва, тсналовау, оргаліжапіяу. Волз вийюраюнь одлт або деиійьиа омпій: 

жлзеелля рівля мередарі COVID-19 серед мерсолайт, жаузсн йюдей, яиі каюнь бійьс 

взсоизй рзжзи взлзилелля ваеизу тсийадлель жауворювалля, кілікіжапія лесмрзянйзвзу 

ласйідиів дйя ілсзу стб’єинів госмодарювалля. Зоирека, мрз мрзйлянні рісель коела 

врауовтванз наиі рзллзиз: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_zhh97mtj2Y7I7238fQim0Uc4p1Kx_KN
https://covid19.com.ua/


● Вмйзв уворобз ла мрапівлзиів, то каюнь мідвзтелзй рзжзи. Поілоорктйне наизу 

мрапівлзиів, то волз коетнь міддаванзся бійьсокт рзжзит ваеиого меребігт 

жауворювалля. 

● Підгонтйнеся до коейзвого жбійьселля иійьиосні відстнліу мрапівлзиів ла роборзу 

кіспяу ререж їулю уворобт, або уворобт рйелів їуліу сікей, иаралнзл т дзнярзу 

садориау на сиойау, введелля доданиовзу иаралнзллзу обкееель кіспевзкз 

оргалакз вйадз: 

✔ Реалізуйте плани продовження функціонування підприємства (організації) у випадку, 

коли значна кількість працівників відсутня через непрацездатність. 

✔ Навчайте персонал виконувати основні функції таким чином, щоб робота 

продовжувалася навіть якщо ключові співробітники відсутні. 

✔ Оцініть свої основні функції та наскільки інші люди або суспільство розраховують на 

Ваші товари та послуги. Будьте готові змінити свою ділову практику, якщо це потрібно для 

підтримання критичних операцій (наприклад, визначте альтернативних постачальників, 

визначте пріоритетність постачальників, тимчасово призупиніть деякі ваші операції, якщо 

це необхідно). 

✔ Роботодавцям, підприємство(організація) яких розташовані у декількох 

місцях/місцевостях, рекомендується надати місцевим керівникам повноваження вживати 

відповідних заходів, викладених у їхньому плані реагування на інфекційні захворювання, з 

урахуванням умов в кожній місцевості. 

✔ Для всіх підприємств (організацій) наполегливо рекомендується координація з 

представниками державних або місцевих органів влади та службовими особами охорони 

здоров’я, щоб отримувати своєчасну та точну інформацію, яка допоможе вжити необхідні 

заходи у кожній місцевості, де підприємства (організації) ведуть свою діяльність. Оскільки 

інтенсивність спалаху може відрізнятися залежно від географічного положення, місцеві 

органи охорони здоров’я видаватимуть рекомендації, характерні для їхньої місцевості. 

Реиокелдапії робонодавпяк 

● Зайтрайне своїу мрапівлзиів до рожробиз на влеселля жкіл до васого мйалт 

реагтвалля ла ілоеипійлі смайауз. 

● Проведінь кодейювалля введелля в дію рожробйелого мйалт, тоб жаждайегідь 

ж’ястванз, рз є в мйалі мрогайзлз або мробйекз, яиі монрібло взмравзнз. 

● Подійінься своїк мйалок іж мрапівлзиакз на денайьло мояслінь мойінзит тодо 

иадровзу рестрсів, роборого кіспя на жабежмерелля глтриосні тодо відмтснои. 



● Дійінься иратзкз мраинзиакз ж ілсзкз мідмрзєкснвакз (оргаліжапіякз) т своїй 

кіспевосні (особйзво нзкз, то жлауодянься т Васокт йалпюгт моснарайьлзиів), 

асопіапіякз, тоб моиратзнз жтсзййя тодо реагтвалля. 

Реиокелдапії тодо мйалт реагтвалля ла смайау ілоеипійлзу жауворюваль 

● Перегйяльне мойінзит тодо иадровзу рестрсів на мереиолайнеся, то вола 

відмовідає реиокелдапіяк т гайтжі оуоролз ждоров’я, рзллокт жаиолодавснвт мро 

мрапю на Заиолт Уираїлз «Про влеселля жкіл до деяизу жаиолодаврзу аинів 

Уираїлз, смряковалзу ла жамобігалля взлзилелля і мосзрелля иоролавіртслої 

уворобз (COVID-19)». 

● За коейзвосні леобуідло жамровадзнз мраинзит донрзкалля дзсналпії кіе 

мрапівлзиакз, а наиое кіе мрапівлзиакз на ілсзкз особакз (ийієлнакз, 

відвідтваракз ното). Намрзийад, оргаліжтванз дзсналпійлт робонт або глтриі 

роборі годзлз (можкілло). Дйя мрапівлзиів, яиі жданлі мрапюванз ререж жасобз 

нейеиоктліиапій, иерівлзиз мовзллі жаоуортванз дзсналпійлт робонт жакіснь ного, 

тоб мрзуодзнз ла роборе кіспе. Переиолайнеся, то т вас є ілооркапійлі неулойогії 

на ілораснртинтра, леобуідлі дйя міднрзкиз мевлої иійьиосні мрапівлзиів, яиі 

коетнь мрапюванз вдока. 

● Мілікіжтйне рзжзиз вжаєкодії кіе мрапівлзиакз, а наиое кіе мрапівлзиакз на 

ілсзкз йюдькз. Відмовідло до Заиолт Уираїлз «Про влеселля жкіл до деяизу 

жаиолодаврзу аинів Уираїлз, смряковалзу ла жамобігалля взлзилелля і мосзрелля 

иоролавіртслої уворобз (COVID-19)» вйаслзиок мідмрзєкснва, тсналовз, оргаліжапії 

або тмовловаеелзк оргалок коее жкілюванзся реезкз робонз оргалів, жаийадів, 

мідмрзєкснв, тсналов, оргаліжапій, жоирека, тодо мрзйокт на обсйтговтвалля 

оіжзрлзу на юрздзрлзу осіб. Ілооркапія мро наиі жкілз мовзлла доводзнзсь до 

відока ласейелля ж взиорзсналляк веб-сайнів на ілсзу иоктліиапійлзу жасобів. 

● Зверлінься до кіспевзу оргалів оуоролз ждоров’я дйя міднвердеелля иалайів 

жв’яжит на кенодів рожмовсюдеелля ілооркапії мро кіспевзй смайау. 

Реиокелдапії дйя осіб, ж мідожрою або COVID-19, яиі меребтваюнь вдока т сакоіжойяпії 

Зайзсайнеся вдока, оирік сзнтапій, иойз монребтєне кедзрлої домокогз 

Вз мовзллі обкеетванз діяйьліснь можа своїк бтдзлиок/иварнзрою, жа взляниок 

онрзкалля кедзрлої домокогз. Не уодінь ла робонт, до лаврайьлзу жаийадів на в ілсі 

кіспя грокадсьиого иорзснтвалля. Не иорзснтйнесь грокадсьизк нралсморнок або наисі. 

Іжойюйне себе від ілсзу йюдей і нварзл т своєкт бтдзлит/иварнзрі 

Людз: Насиійьиз пе коейзво, вз мовзллі жайзсзнзся в оирекій иіклані і взнрзктванз 

дзсналпію молад 1,5 кенра від ілсзу рйелів сік’ї/або стсідів т васокт докі. Таиое сйід 

взиорзсновтванз оирекзй салвтжой, яито віл є. Особйзво тваело донрзктйнесь пзу 

реиокелдапій, яито т васій сік’ї є особз, то лайееань до гртмз рзжзит (йінлій віи, уролірлі 

жауворювалля йегель, серпево-стдзллі уворобз, птировзй діабен ното). 

Тварзлз: Не иолнаинтйне ж докаслікз рз ілсзкз нварзлакз. 

Заждайегідь жанейеоолтйне і момередьне сікейлого йіиаря 

Яито вз монребтєне кедзрлої домокогз, жанейеоолтйне сікейлокт йіиарю і мовідокне, то 

т вас мідожрюєнься або міднвердеелзй COVID-19. Це домокоее кедзрлокт мерсолайт 



везнз жауодів, абз вберегнз ілсзу йюдз від жараеелля рз вмйзвт. Одяглінь жаузслт касит 

меред иолнаинок ж кедзрлзкз мрапівлзиакз. Ці ироиз домокоетнь обкеезнз мосзрелля 

ілоеипії. 

Носінь жаузслт касит 

Понрібло лосзнз жаузслт касит, иойз вз жлауодзнесь моряд ж ілсзкз йюдькз (ламрзийад, 

смійьле взиорзсналля иікланз рз нралсморнлого жасобт) або докаслікз нварзлакз, 

меред відвідтвалляк жаийадт оуоролз ждоров’я, або мрзїждок брзгадз еиснрелої кедзрлої 

домокогз. Яито вз ле коеене лосзнз жаузслт касит (ламрзийад, нокт то пе смрзрзляє 

мробйекз ж дзуалляк), йюдз, яиі езвтнь ж вакз, ле мовзллі жайзсанзся в одлій иіклані ж 

вакз або, яито пе лекоейзво, ктсянь лосзнз жаузслі касиз. 

Донрзктйнесь мравзй гігієлз мід рас иасйю рз руалля 

Прзирзвайне рон і ліс ниалзлою рз сервениою мід рас иасйю рз руалля. Взиздайне 

взиорзсналі жасобз в оирекзй иолнейлер дйя скіння. Пісйя пього мокзйне ртиз ж кзйок 

мронягок толайкелсе 20 сеитлд і/або обробінь ртиз дежілоіитюрзк жасобок, то кіснзнь 

толайкелсе 60% смзрн, внзраюрз доснанлю иійьиіснь т всю моверулю до їу взсзуалля. 

Мзйо обов’яжиово взиорзсновтванз т ражі мокінлого жабртдлелля рти. 

Часно кзйне ртиз 

Часно кзйне ртиз ж кзйок мрзлайклі 20 сеитлд. Яито лекає коейзвосні мокзнз ртиз, їу 

монрібло обробзнз дежілоіитюрзкз жасобакз ла ослові 60-95% смзрнт, внзраюрз 

доснанлю иійьиіснь т всю моверулю до їу взсзуалля. У ражі мокінлого жабртдлелля рти 

обов’яжиово кзйне ртиз ж кзйок. Не нориайнеся орей, лоса і рона бртдлзкз ртиакз. 

Взиорзсновтйне ілдзвідтайьлі мредкенз докаслього везнит 

Не коела иорзснтванзся мостдок, расиакз, ртслзиакз, моснійьлою бійзжлою на ілсзкз 

мредкенакз докаслього везнит смійьло ж ілсзкз йюдькз або докаслікз нварзлакз. 

Пісйя взиорзсналля пзу мредкенів їу сйід ренейьло обробзнз/мокзнз кзйлзкз жасобакз. 

Дежілоеипія мредкенів/моверуоль 

Понрібло тодля меріодзрло дежілоіитванз всі мредкенз/моверулі, до яизу расно 

нориаюнься. До лзу лайееань: снійиз, снойз, дверлі ртриз, взкзиарі, жкістварі, раиовзлз, 

тлінажз, нейеоолз, ийавіантрз, мйалсенз, нткбориз ното на бтдь-яиі моверулі, де коетнь 

жлауодзнзся біойогірлі рідзлз. З кеною дежілоеипії леобуідло взиорзсновтванз мобтнові 

кзйлі жасобз або сервениз. Під рас їу жасноствалля монрібло донрзктванзсь ілснртипій 

взроблзиа. 

Молінорзлг сналт ждоров’я 

Яито вз жлауодзнеся вдока ла иаралнзлі (т сакоіжойяпії) монрібло тваело сйідитванз жа 

сналок ждоров’я. Двірі ла дель взкірюйне некмерантрт нійа. Негайло жверлінься до свого 

йіиаря або нейеоолтйне жа локерок 103, яито ж’явзвся одзл або деиійьиа мерейірелзу 

сзкмноків: жросйа некмерантра нійа (молад 38˚С) або ж’явзвся ожлоб рз йзуокалиа; 

тнртдлеле дзуалля, жадзсиа; моснійлзй иасейь; снійизй моснійлзй бійь т гртдлій ийінпі. 

Прзмзлелля сакоіжойяпії 



Ріселля мро мрзмзлелля сакоіжойяпії на жамобіелзу жауодів мрзйкаєнься т иоелокт 

взмадит оиреко на місйя иолстйьнапії ж кедзрлзкз мрапівлзиакз відмовідло до мравзй, 

всналовйелзу кіспевзкз оргалакз оуоролз ждоров’я. 

Ілооркапія ладала Міліснерснвок оуоролз ждоров’я Уираїлз. 

 


