
 

 

 Рекомендації щодо проведення профілактичних  заходів з 

недопущення поширення випадків COVID-19 для адміністрацій і 

працівників транспортних компаній та СТО. 

 

  

1. Визначити відповідальну особу за дотримання протиепідемічного 

режиму, яка буде здійснювати координацію діяльності працівників.     

2. Забезпечити суворий контроль за  щоденним допуском до роботи 

персоналу шляхом проведення ранкового опитування працівників щодо стану 

їх здоров’я, вимірювання температури, бажано документуванням зазначеної 

інформації (П.І.Б., стан здоров’я, температура підпис).  

3. Забезпечити на період карантину забезпечення температурного 

скринінгу (контактними або безконтактними термометрами) на входах до 

підпорядкованих закладів як для працівників, так і для відвідувачів. Проводити 

знезараження термометрів після кожного вимірювання шляхом протирання 

розчинами 70% етилового спирту. 

4. Негайно відстороняти від роботи працівників з будь якими 

проявами респіраторних та інших захворювань. Бажано налагодити 

інформування працівниками про симптоми захворювання по телефону до 

початку роботи. Рекомендувати захворілим самоізоляцію вдома та звернення по 

телефону до сімейного лікаря.  

5. Якщо працівник закладу, який працює на вході з клієнтами, виявив 

візуально симптоми захворювання у відвідувача, він має право відмовити у 

наданні послуг, пояснивши причину. Можна такі попереджувальні листівки 

вивісити при вході.   

6. Заборонити діяльність зон очікування. Забезпечити дотримання 

дистанції  між клієнтами та відвідувачами не менше 1,5 м, встановивши 

відповідну розмітку в залі.  

7. Транспортування автомобілів на ремонт здійснювати силами 

працівників підприємства, з попередньою дезобробкою (протиранням) 

замовником контактних поверхонь автомобіля (кермо, ручне гальмо, ручки 

дверей зсередини та ззовні, панель приладів, кнопки та натискачі, тощо).  

8. Забезпечити умови для дотримання працівниками особистої гігієни 

в санітарних та побутових кімнатах, туалетах приміщень (встановити дозатори 

рідкого мила, антисептичних засобів, одноразових паперових рушників та 

ємностей для їх збору і утилізації). 

9. Рекомендувати дотримання маскового режиму з заміною кожні 2-3 

години одноразових (або прасуванням марлевих 4 шарових). У разі 

використання масок багаторазового використання забезпечити їх щоденне 

прання з використанням традиційних миючих засобів.  

10. Забезпечити у приміщеннях проведення вологого прибирання не 

рідше 3 разів на добу (підлога, санітарно-технічне обладнання, поручні, дверні 

ручки, інші контактні поверхні), в т. ч. 2 рази в обідню перерву та у кінці 

робочого дня з застосуванням  зареєстрованих в Україні  дезінфікуючих заходів  



(опубліковано на сайті МОЗ (https://moz.gov.ua)), а також раціонального 

режиму провітрювання. Можливе використання установок для знезараження 

повітря, які можуть працювати в присутності людей (рециркуляторів).  

11. Килимові покриття в приміщеннях рекомендується зняти, а у разі 

неможливості – забезпечити прибирання пилососами з парогенераторами. 
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