
ЗАХИСТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

ЗАХИСТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ (коронавірусної інфекції COVID-19)

Через різке збільшення рівня захворюваності медичних працівників на COVID-19 особливої уваги потребує ставлення
до системи управління охорони праці в медичних закладах. Забезпечення здоров’я працівників медичних закладів та
їх безпека на робочому місці.

Працівники медичних закладів належать до групи високого ризику, тому на час пандемії кожна людина, яка
звертається за медичною допомогою, має розглядатися як потенційний носій вірусу. У групі осіб із найбільшим ризиком
зараження знаходяться особи, які перебували в контакті з пацієнтом або надають медичну допомогу та проводять
догляд за ними.

Тому медичні працівники зобов’язані ретельно виконувати профілактичні заходи, щоб захистити себе і запобігти
інфікуванню інших працівників. До таких заходів, в першу чергу, належать дотримання правил інфекційного контролю
та використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) – вибір належного типу ЗІЗ та навчання, як ними користуватися.

Для зниження рівня інфікування медичних працівників коронавірусною інфекцією COVID-19 рекомендовано провести
такі заходи з охорони праці:

– дотримуватись вимог наказів та нормативних документів з охорони праці та забезпечити професійну безпеку в
установах охорони здоров’я;

– забезпечити ефективний контроль за впливом шкідливих та небезпечних виробничих факторів на робочих місцях;

– запровадити постійну регулярну дезінфекційну обробку робочої зони, проводити вологе прибирання із
застосуванням дезінфекційних засобів, провітрювати приміщення. Під час проведення дезінфекції приміщень
обробляти дезінфекційними засобами поверхні, до яких часто торкається багато людей (ручки дверей, спинки стільців
для очікування, ручки на дверцятах холодильників, стаціонарні телефони та інші пристрої спільного користування);

– забезпечити працівників закладів охорони здоров’я, які беруть участь у наданні медичної допомоги і догляді за
пацієнтами, зараженими на COVID-19, засобами індивідуального захисту (халат захисний, рукавички, медична
(хірургічна) маска і захист очей (захисні окуляри або щиток) та провести інструктажі з їх використання. Відповідно до
специфікації наведеної у додатку 6 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»,
затверджених наказом МОЗ від 28.03.2020 № 722 (зі змінами). Медичних та інших працівників, робота яких не
пов’язана з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19, також необхідно
забезпечити ЗІЗ (маски, гумові медичні рукавички) та запровадити постійний контроль за використанням цих ЗІЗ,
оскільки ці працівники можуть заразитися на COVID-19 від інфікованих пацієнтів, у яких це захворювання ще не
виявлено;

– доопрацювати інструкції з охорони праці для медичних працівників та інших працівників з урахуванням можливості
зараження на COVID-19;

– провести позаплановий інструктаж на робочому місті з охорони праці медичним працівникам та іншим працівникам
лікарні відповідно до п.6.6 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці» НПАОП 0.00-4.12-05;

– дотримуватися термінів проведення періодичних інструктажів на робочому місці відповідно до п 6.5. «Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05;

– керівникам закладів відсторонити від роботи медичного працівника, у якого під час роботи з’явились ознаки
(симптоми) вірусного захворювання, та організувати його обстеження, тестування, лікування відповідно до вимог



Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затверджених наказом МОЗ від 28.03.2020 №722
(зі змінами).

– вимагати від відвідувачів медичних закладів та установ дотримання карантинних заходів.

Бережіть себе! Бажаємо міцного здоров'я!

Начальник відділення О.М. Припіяло


