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Ամսաթիվ: 2020 թվականի մայիս

I. Ներածություն
1. ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակը վերափոխել է աշխատանքի
աշխարհը: Մինչ աշխարհի տարբեր երկրներում
վարակման դեպքերը շարունակում են աճել, որոշ
երկրներ այժմ աշխատում են կանխել տնտեսական
ցուցանիշների հետագա անկումը և վերականգնել
տնտեսությունը:
Կառավարությունները,
գործատուները,
աշխատողները
և
նրանց
համապատասխան կազմակերպությունները կարևոր
դեր են կատարում վարակի տարածման ցուցանիշների
զսպման ﬔջ գրանցված առաջընթացի ամրապնդման
գործում՝ ապահովելով անվտանգ աշխատանքին
վերադարձը: Սա պահանջում է համագործակցություն և
համակարգված գործողություն, քանի որ ցանկացած
աշխատավայրում անվտանգության կանոնների
չպահպանելն աﬔնուր սպառնալիք է առողջության
համար: Անվտանգ
և առողջ աշխատանքային

պայմանները
հիﬓարար
են
արժանապատիվ
աշխատանքի համար։ Դրանք նաև պետք է հիմք
հանդիսանան
աշխատանքին
վերադարձի
քաղաքականության ուղեցույցի համար։
Այս քաղաքականության համառոտագրի նպատակներն
են.
1) աջակցել կառավարություններին, գործատուների
և աշխատողների կազմակերպություններին
աշխատանքին փուլային և անվտանգ վերադարձի
մասին ազգային քաղաքականության ուղեցույցի
մշակման գործում,
2) տրամադրել
ուղեցույցներ
աշխատավայրի
մակարդակում
ռիսկերի
գնահատման,
կանխարգելման և պաշտպանիչ ﬕջոցների
իրականացման
վերաբերյալ՝
համաձայն
հսկողության հիերարխիայի:¹

1 Տե՛ս՝ Աշխատավայրի մակարդակում գործնական ուղեցույցը. ԱՄԿ Safe Return to Work: Ten Ac on Points, ինչպես նաև Safe return to work:
Guide for employers on COVID-19 preven on, ի լրուﬓ՝ Preven on and Mi ga on of COVID-19 at Work:Ac on Checklist.
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II. Անվտանգ աշխատանքին վերադառնալու համար
արդյունավետ քաղաքականության ուղեցույցի մշակում
2. Որոշ
երկրներ
արդեն
մշակել
են
ազգային
քաղաքականություն
և
ուղեցույց՝
անվտանգ
աշխատանքին վերադառնալու համար, իսկ մյուսները
պլանավորում են դա իրականացնել՝ կախված
իրավիճակի
զարգացուﬕց:
Ցանկացած
քաղաքականության ուղեցույցի կենտրոնում պետք է
լինի
աշխատանքի
ապագայի մարդակենտրոն
մոտեցումը, ըստ որի՝ աշխատողների իրավունքները և
կարիքները, ձգտուﬓերը և բոլոր մարդկանց
իրավունքները
պետք է
լինեն
տնտեսական,
սոցիալական
և
շրջակա
ﬕջավայրի
քաղաքականությունների
կենտրոնում:² Կյանքը և
առողջությունը, ինչպես նաև ռիսկերի կանխատեսումը և
նվազեցումը
պետք է
լինեն
որոշիչ
գործոն
աշխատանքին վերադարձի վերաբերյալ ցանկացած
որոշման ﬔջ: Տնտեսության կայուն վերականգման
համար
անհրաժեշտ է,
որ
աշխատավայրերում
աշխատողներն իրենց զգան անվտագ և վստահ լինեն, որ
չեն ենթարկվի անհիﬓ ռիսկերի, որոնք ուղղակիորեն
կապված են նոր կորոնավիրուսի հետ: Նրանք պետք է
նաև իմանան, որ ձեռնարկվում են ﬕջոցառուﬓեր այլ
ռիսկերի
ﬔղմացման
համար,
ներառյալ՝
հոգեբանասոցիալական
ռիսկերը,
քիﬕական
վտանգները, որոնք կարող են առաջանալ մաքրման և
ախտահանիչ ﬕջոցների չափից շատ օգտագործման
արդյունքում և էրգոնոﬕկ ռիսկերը՝ աշխատատեղում ոչ
ճիշտ դիրքի հետ կապված, որոնք կարող են առաջանալ
անհամապասխան պայմանների և պահանջներին
չհամապատասխող սարքավորուﬓերի պատճառով:
Ավելին,
բոլորի
համար
ինքնաﬔկուսացում
հայտարարելու փուլից և աշխատանքի դադարեցուﬕց
հետո, երբ վերստին սկսվում է աշխատանքը, պետք է
ուշադրություն դարձնել վտանգի այլ աղբյուրներին :
3. Աշխատանքի
ﬕջազգային
ստանդարտները
ապահովում են աշխատանքին վերադառնալու
նորմատիվ-իրավական դաշտը: Մասնավորապես,
«Աշխատանքի անվտանգության և առողջության
մասին» ԱՄԿ № 155 (ընդունված՝ 1981 թվականին),
«Աշխատանքի առողջության ծառայությունների
մասին» ԱՄԿ №161 (ընդունված ՝ 1985 թվականին),
«Աշխատանքի անվտանգությանը և առողջությանը
նպաստող հիմքերի մասին » ԱՄԿ № 187 (ընդունված՝
2006 թվականին)
կոնվենցիաները
և
դրանց
համապատասխան
Հանձնարարականները
հանդիսանում են պետությունների համար ելակետ՝
իրենց երկրների պայմաններին հարմարեցված
քաղաքականության և ԿՈՎԻԴ-19-ին արձագանքելու
ծրագրերի մշակման համար:
4. Դրանք
ներառում
են
իրավունքների
և
պարտավորությունների
հստակ
ձևավորված
համակարգ: № 155 Կոնվենցիայի 16-րդ հոդվածը
սահմանում է, որ գործատուները պետք է ապահովեն
իրենց հսկողության տակ եղած (որքանով ողջաﬕտ է և
գործնականում իրագործելի)աշխատավայերերի,
ﬔքենաների, սարքավորուﬓերի և աշխատանքային
գործընթացների անվտանգությունը, ինչպես նաև
առողջության
համար
ռիսկեր
չպարունակող
պայմանները: Սա ենթադրում է ռիսկերի գնահատում և

հսկողության հիերարխիայի ընդունում ՝ռիսկերի
կանխարգելման և ﬔղմացման համար, ինչպես
սահմանված է Աշխատանքի անվտանգության և
առողջության կառավարման համակարգերի
վերաբերյալ ԱՄԿ ուղեցույցներում: Գործատուները
պարտավորվում են աշխատողներին անվճար
տրամադրել համապատասխան պաշտպանիչ
սարքավորուﬓեր:
Գործատուները
նաև
պատասխանատվություն են կրում աշխատողներին և
նրանց
ներկայացուցիչներին
աշխատանքի
անվտանգության և առողջության վերաբերյալ
խորհրդատվություններ
անկացնելու
համար՝
տրամադրելով բավարար տեղեկատվություն և
կազմակերպելով ուսուցման դասընթացներ, ինչպես
նաև տեղեկացնում են իրավասու մարﬕններին
(ինչպիսիք
են
աշխատանքի
տեսչությունը և
սոցիալական պաշտպանության գործակալությունը)
մասնագիտական
հիվանդությունների
և
ﬖասվածքների մասին:³
5. Աշխատողները պատասխանատվություն են կրում ՝
աշխատանքի անվտանգության և առողջության
վերաբերյալ
հաստատված
ընթացակարգերին
հետևելու,
գործատուի
կողﬕց
կազմակերպած
աշխատանքի անվտանգության և առողջության
վերաբերյալ ուսուցման դասընթացներին մասնակցելու
համար: Համաձայն № 155 կոնվենցիայի՝ աշխատողները
պետք է իրենց անﬕջական ղեկավարին հիﬓարար
փաստարկներով ներկայացնեն իրենց կյանքի կամ
առողջության նկատմամբ անﬕջական և լուրջ վտանգ
սպառնացող
ցանկացած
իրավիճակի
մասին։
Աշխատողներն իրավունք ունեն լքել աշխատանքը
ցանկացած նմանատիպ իրավիճակի դեպքում, և
գործատուն չի կարող նրանց պարտադրել վերադառնալ,
քանի դեռ չի ձեռնարկել սպառնալիքը վերացնելու
վերաբերյալ գործնական քայլեր: Համաձայն № 155
կոնվենցիայի 13-րդ
և
19(f)-րդ
հոդվածների՝
աշխատողներն իրենց իրավունքից օգտվելու ժամանակ
պաշտպանված են
ցանկացած
անիրավական
հետևանքներից: Համապատասխան դրույթները պետք
է
ներառվեն
ազգային
օրենսդրությունում ՝
աշխատողների կողﬕց իրենց իրավունքներն
իրականացնելու համար:
6. «Խաղաղության
և
ճկունության
նպատակով
զբաղվածության և արժանապատիվ աշխատանքի
մասին» ԱՄԿ № 205 Հանձնարարականը (ընդունված՝
2017 թվականին)
խորհուրդ է
տալիս
կառավարություններին
ճգնաժամային
իրավիճակներից
վերականգվելու գործընթացում
վերանայեն,
մշակեն,
վերականգնեն
կամ
կատարելագործեն աշխատանքային օրենսդրությունը,
անհրաժեշտության դեպքում ներառեն աշխատանքի
անվտանգության և առողջության մասին ակտերը,
ինչպես նաև ամրապնդեն աշխատանքային հարցերի
կարգավորման համակարգը, ներառյալ աշխատանքի
տեսչությունը: Աշխատանքային իրավունքի նորﬔրի
ապահովման նպատակով աշխատանքի տեսուչները
կարևոր դեր
են
կատարում
տեխնիկական
տեղեկատվության, ինչպես նաև գործատուներին ու

2 ԿՈՎԻԴ-19- ից առաջացած սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերները լուծելու համար ԱՄԿ-ի չորս հիﬓական սկզբունքներն
ավելի մանրամասն ներկայացված են Global Impact and Policy Recommenda ons, 18 մայիսի 2020 թ.։
3 Տե՛ս նաև ճյուղային ստանդարտները՝ «Շինարարությունում անվտանգության և առողջության մասին» ԱՄԿ №167 կոնվենցիա
(ընդունված՝ 1988 թվականին) և Հանձնարարական № 175 (ընդունված ՝ 1988 թվականին), «Հանքահորերում
անվտանգության և առողջության մասին» ԱՄԿ № 176 կոնվենցիա (ընդունված՝ 1995 թվականին) և Հանձնարարական № 183
(ընդունված ՝1995 թվականին), «Գյուղատնտեսությունում անվտանգության և առողջության մասին» ԱՄԿ № 184 կոնվենցիա
(ընդունված ՝2001 թվականին) և Հանձնարարական № 192 (ընդունված ՝2001 թվականին):

Աշխատանքի անվտանգության և
առողջության կառավարման
համակարգերի ուղեցույցը կարող եք
գտնել այստեղ:

ԿՈՎԻԴ-19 պայմաններում անվտանգ և առողջ աշխատանքին վերադարձ / Քաղաքականության համառոտագիր

աշխատողներին խորհրդատվություններ տրամադրելու
գործում։ Համաձայն «Աշխատանքի տեսչության մասին»
№ 81 կոնվեցիայի (ընդունված՝ 1947 թվականին)՝
աշխատանքի տեսուչներն իրավասու են պահանջել՝
ձեռնարկել ﬕջոցներ ցանկացած իրավիճակ շտկելու
համար, եթե հիմք ունեն ենթադրելու, որ դրանք
սպառնում են աշխատողների առողջությանը կամ
անվտանգությանը:
7. Սոցիալական
երկխոսությունն
ունի
որոշիչ
նշանակություն՝ արդյունավետ քաղաքականության
մշակման ¨ վստահության ստեղծման համար, որն
անհրաժեշտ
է
անվտանգ աշխատանքին
վերադառնալիս:
Աշխատանքին վերադառնալուն
ուղղված ազգային արդյունավետ արձագանքները
կախված են երկխոսությունից և գործատուների ու
աշխատողների
ավելի
ներկայացուցչական
կազմակերպությունների
ներգրավվածությունից՝
համապատասխան նորմատիվ իրավական դաշտ
մշակելու համար և ապահովելու, որ համապատասխան
բոլոր
քաղաքականությունները
և
ﬕջոցներն
արձագանքեն ոլորտների և բոլոր աշխատողների
կարիքներին: Ազգային և տեղական իշխանությունների
կողﬕց տրամադրված ուղեցույցն ապահովելիս
գործատուների կազմակերպություններն առանցքային
դեր ունեն ընկերություններին խորհրդատվություն և
աջակցություն տրամադրելու համար : Աշխատողների
կազմակերպությունները կարող են իրենց հերթին

բարձրաձայնել աշխատողների մտահոգությունները,
աջակցել նրանց իրավունքների պաշտպանությանը,
ինչպես նաև հաղորդել և տեղեկացնել աշխատողներին,
մասնավորապես՝ առավել խոցելի խմբին,վարակվելու
ռիսկի և կանխարգելիչ գործողությունների մասին:
8․ Քաղաքականության ուղեցույցը պետք է ներառված
լինի աշխատանքի անվտանգության ¨ առողջության
ազգային համակարգերում: Այս համակարգերը
ազգային քաղաքականությունների և ծրագրերի
մշակման ընթացքում նպաստում են աշխատանքի
անվտանգության և առողջության շարունակական
բարելավմանը՝ խորհրդակցելով գործատուների և
աշխատողների
առավել
ներկայացուցչական
կազմակերպությունների հետ: Բացի այդ, նրանք բոլոր
մակարդակներում խթանում են անվտանգ և առողջ
աշխատանքային ﬕջավայրի իրավունքի նկատմամբ
հարգանքի մշակույթը, որտեղ կանխարգելման
սկզբունքին տրվում է առաջնահերթություն և
աշխատավայրում առկա վտանգները լուծվում են
հսկողության
հիերարխիայի
շրջանակներում:
Ամրապնդելով
աշխատանքի
անվտանգության և
առողջության
ազգային
համակարգերի
ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքները, ներառյալ՝
աշխատանքային
խնդիրներով
զբաղվող
հաստատությունները՝ երկրները պատրաստ կլինեն
ավելի արագ վերականգնվելուն:

Աշխատանքի անվտանգության ¢ առողջության ազգային համակարգերի տարրերը և դրանց դերը ԿՈՎԻԴ-19-ի դեմ պայքարում
Օրենսդրական ¢ նորմատիվ
իրավական ակտեր,
կոլեկտիվ պայմանագրեր ¢
աշխատանքի
անվտանգության ¢
առողջության վերաբերող
ցանկացած այլ ակտեր

ԿՈՎԻԴ-19-ի պայմաններում ազգային մարﬕնները պետք է կազﬔն աշխատանքի անվտանգության և առողջության
ուղեցույցը՝ ազգային օրենսդրության շրջանակներում հիﬓվելով համապատասխան նորմատիվ իրավական դաշտի
վրա, օգտագործելով իրավական և տեխնիկական տարբեր փաստաթղթեր, ներառյալ՝ օրենքներ, նախարարների
որոշուﬓեր, հրամաներ, ուղեցույցներ և տեխնիկական ցուցուﬓեր: Կառավարությունները պետք է քննության
ենթարկեն որոշուﬓերի և կարգերի գործնական կատարումը, այդ թվում`տեղեկատվության սակավությունը
վերացնելու ﬕջոցով, բավարարել փոքր բիզնեսի և առավել խոցելի խմբերի աշխատողների հատուկ կարիքները,
ինչպես նաև պատշաճ կարգով ապահովել օրենսդրության կիրարկումը:

Աշխատանքի անվտանգության
¢ առողջության հարցերով
զբաղվող ազգային եռակողմ
մարﬕն

Այս մասնագիտացված եռակողմ մարﬕնը պետք է մասնակցի ազգային մակարդակում ցանկացած որոշուﬓեր
ընդունելիս, այդ թվում՝ ԿՈՎԻԴ-19-ի դեմ պայքարի համար հրահանգների և ուղեցույցների հրապարակմանը՝
նպատակ ունենալով, որ աշխատանքին վերադարձի քաղաքականությունը,աշխատանքի անվտանգությունն ու
առողջության ազգային քաղաքականությունը փոխադարձաբար իրար լրացնեն և ուժեղացնեն:

Պահպանման ﬔխանիզﬓեր,
այդ թվում՝ տեսչության
համակարգեր

Աշխատանքի տեսչությունները կարևոր դեր են խաղում ԿՈՎԻԴ-19-ի վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության
տարածման գործում, այդ թվում` կանխարգելիչ և պաշտպանական ﬕջոցների վերաբերյալ, և աշխատանքին
վերադառնալու կանոնակարգերի արդյունավետ իրականացման ու պահպանման մշտադիտարկման հարցում,
ներառյալ` կիրառելով գործող օրենսդրությունը:

Միջոցներ՝ ուղղված
ղեկավարության,
աշխատողների ¢ նրանց
ներկայացուցիչների ﬕջ¢
ընկերության մակարդակում
համագործակցության
ապահովմանը

Աշխատանքի անվտանգության և առողջության համատեղ կոﬕտեները և աշխատողների ներկայացուցիչները պետք է
մասնակցեն աշխատավայրերում ռիսկի գնահատմանը, ինչպես նաև աշխատանքին վերադարձի վերաբերյալ
կանոնակարգերի (ռեգլաﬔնտների) ընտրությանը կամ մշակմանը և ներդրմանը: Աշխատողների ներկայացուցիչները
տրամադրում են արժեքավոր տեղեկատվություն կանխարգելիչ ﬕջոցների պլանավորման համար, աջակցում են
ղեկավարությանը ﬕջոցառուﬓերի իրականացմանը և աշխատողների հետ կապի ապահովմանը: Գործատուները պետք
է խորհրդակցեն աշխատողների և նրանց ներկայացուցիչների հետ իրենց աշխատանքի հետ կապված աշխատանքի
անվտանգության և առողջության բոլոր հարցերի վերաբերյալ՝ համաձայն ազգային օրենսդրության: Նրանք պետք է
ունենան ողջաﬕտ ժամանակ իրենց վճարվող աշխատաժամանակի ընթացքում՝ անվտանգության և առողջության
իրենց գործառույթների իրականացման և համապատասխան ուսուﬓական դասընթացներին մասնակցելու համար:

Աշխատանքի անվտանգության ¢
առողջության ոլորտի ծառայությունները, այդ թվում՝ տեղեկատվական ¢
խորհրդատվական ծառայությունները, գիտահետազոտական
աշխատանքները, ուսուցողական
դասընթացները ¢ առողջության
մշտադիտարկումը:
Մասնագիտական
ﬖասվածքների ¢
հիվանդությունների
մասին տվյալների
հավաքագրում ¢
վերլուծություն

Այս ծառայությունների հիﬓական մատուցողները հանդիսանում են աշխատանքի անվտանգության և
առողջության ոլորտում հետազոտություններ կատարող ազգային կենտրոնները, հաստատությունները և
գործակալությունները, մասնագետները և նրանց ասոցիացիաները, ինչպես նաև աշխատանքի առողջության
ծառայությունները: Այս ծառայությունները առաջնային նշանակություն ունեն համաճարակը սանձելու և
կանգնեցնելու, ինչպես նաև աշխատավայրերում անվտանգությունն ու առողջությունն ապահովելու համար:
Աշխատանքի առողջության ծառայությունները (ինչպես սահմանված է № 161 կոնվեցիայում) մշտադիտարկում
են աշխատավայրում աշխատողների առողջության վիճակը, հետևաբար, պատասխատու են հիվանդության
հաստատված և կասկածվող դեպքերի, ցանկացած հավանական վարակի հետևման, անհրաժեշտության
դեպքում աշխատողների կողﬕց կարանտինային ռեժիﬕ պահպանման, ինչպես նաև առողջության,
առողջապահական և սոցիալական ապահովության պետական մարﬕններին տեղեկացնելու համար:

Աշխատավայրերում ԿՈՎԻԴ-19 հիվանդության հաստատված կամ կասկածվող դեպքերի հավաքագրումը և վերլուծությունը
հնարավորություն են տալիս բացահայտել աշխատանքին վերադարձի կանոնակարգերի (ռեգլաﬔնտների) խախտուﬓերը,
կանխարգելման և պաշտպանության ﬕջոցների թերությունները, ինչպես նաև թույլ են տալիս ձեռնարկել շտկման ﬕջոցներ:
Գործատուները պետք է վարեն աշխատանքի անվտանգության, առողջության և աշխատավայրում աշխատանքային
պայմանների վերաբերյալ գրառուﬓեր՝ համաձայն ազգային օրենսդրության և իրավասու մարﬕնների պահանջների: Այս
տեղեկատվությունը թույլ է տալիս պետական մարﬕններին ազգային մակարդակում ցանկացած ժամանակ գնահատել
իրավիճակը և ապացույցների հիման վրա կայացնել կշռադատված որոշուﬓեր:

Մասնագիտական հիվանդությունների ¢ ﬖասվածքների
համար նախատեսված ապահովագրության համակարգեր

Մասնագիտական հիվանդությունների և ﬖասվածքների համար նախատեսված ապահովագրության համակարգերը
ԿՈՎԻԴ-19-ի դեմ պայքարում ﬔծ նշանակություն ունեն, քանի որ նրանց ﬕջոցով աշխատողների մասնագիտական
հիվանդությունների և ﬖասվածքների ծախսերը փոխհատուցվում են , ներառյալ՝ ԿՈՎԻԴ-19 հիվանդությունը այն
աշխատավայրերում, որտեղ դա համարվում է մասնագիտական*: Նրանք կարող են նաև տրամադրել անգնահատելի
ֆինանսական աջակցություն կամ համապատասխան փորձ և ռեսուրսներ ունենալու դեպքում ծառայություններ
մատուցել աշխատանքի անվտանգության և առողջության ոլորտում։

*Ծանոթագրություն.
Ազգային օրենսդրությունն է սահմանում՝ արդյո՞ք ԿՈՎԻԴ-19 –ը դիտարկվում է որպես մասնագիտական հիվանդություն: Համաձայն «Աշխատավայրոււմ դժբախտ դեպքերի և
մասնագիտական հիվանդությունների ապահովման մասին» ԱՄԿ № 121 կոնվենցիայի (ընդունված՝ 1964 թվականին) [Աղյուսակ 1-ը վերանայվել է 1980 թվականին]՝ վարակիչ
հիվանդությունները կարող են համարվել մասնագիտական հիվանդություններ, եթե դրանք առաջանում են աշխատանքի ընթացքում`վարակի ավելացման ռիսկով, ներառյալ՝
առողջապահական կամ լաբորատոր աշխատանքներում,ինչպես նաև վարակի ավելացման ռիսկով այլ աշխատանքներում:
Բացի այդ, համաձայն «Մասնագիտական հիվանդությունների ցանկի մասին» № 194 Հանձնարարականի ( ընդունված՝ 2002 թ․) [մասնագիտական հիվանդությունների ցանկը
վերանայվել է 2010 թվականին]՝ աշխատանքում օգտագործվող այլ կենսաբանական նյութերի կողﬕց առաջացած հիվանդությունները, որոնք ներառված չեն ցանկում (սա
վերաբերում է ԿՈՎՒԴ-19-ին), կարող են ճանաչվել որպես մասնագիտական, եթե դրանք գիտականորեն հաստատված են կամ որոշվել են ազգային պայմաններին կամ
պրակտիկային համապատասխան ﬔթոդներով, աշխատանքային գործունեության արդյունքում բխող այդ կենսաբանական նյութերի ազդեցության գործոնների և աշխատողի
կողﬕց ձեռք բերված հիվանդության (կամ հիվանդությունների) անﬕջական ազդեցությամբ:

ԿՈՎԻԴ-19 պայմաններում անվտանգ և առողջ աշխատանքին վերադարձ / Քաղաքականության համառոտագիր

“In the Face of a Pandemic: Ensuring Safety
and Health at Work” ԱՄԿ զեկույցը
կարող եք կարդալ այստեղ:

9.

Աշխատանքին վերադարձի արդյունավետ ազգային
քաղաքականությունը պահանջում է պետական
հաստատությունների
հետ
համակարգված
գործողություններ: Պատասխանատու մարﬕնները
պետք է սահմանեն համակարգման ﬔխանիզﬓեր
համապատասխան
նախարարությունների՝
մասնավորապես՝ աշխատանքի և առողջապահության
նախարարությունների ﬕջև, այդ թվում հիվանդության
դեպքերի գրանցման, ծանուցման և դրանց նկատմամբ
հետևողականություն դրսևորելու գործում: ԿՈՎԻԴ-19-ի
արդյունավետ կանխարգելման և հետևանքների
ﬔղման համար կարևոր դեր պետք է խաղան
աշխատանքի առողջության և առողջապահական
ծառայությունները՝ փոխադարձաբար ուժեղացնելով
ﬕմյանց: Ազգային քաղաքականությունը պետք է հաշվի
առնի նաև աշխատողների և նրանց ընտանիքների վրա
գործող
ճգնաժաﬕ
ազդեցությունը,
աջակցի
գործատուներին ներդնել վարակի տարածումը
խոչընդոտող աշխատաժամանակը կազմակերպելու
ﬔխանիզﬓեր։ Աշխատանքային գործընթացների և
աշխատանքային ﬔխանիզﬓերի շտկումը այնպիսի
ﬕջոցների
օգնությամբ,
ինչպիսին է
հեռավար
աշխատանքը, նվազեցնում է վարակման ռիսկը և
տարածումը,
դրան
զուգահեռ
աշխատողները
շարունակում են կատարել իրենց աշխատանքը, և
ընկերությունները չեն կանգնեցնում աշխատանքային
գործունեությունը:
Բացի այդ,
համաճարակի
ընթացքում
անհրաժեշտ է
ապահովել
ընկերաընտանեկան աշխատանքային ﬕջավայր,
աշխատողներին տալ ավելի շատ ազատություն և
ճկունություն՝ իրենց աշխատանքը կատարելու համար:
10. Աշխատանքին վերադարձի քաղաքականությունը
մշակելիս անհրաժեշտ է ապահովել ցանակացած
աշխատողի
նկատմամբ
խտրականության
բացառումը ¢ հաշվի առնել նրանց կարիքները, ովքեր
գտնվում են խոցելի իրավիճակներում: Աշխատանքին
վերադարձի ազգային քաղաքականությունը պետք է
հաշվի առնի գենդերային հարցերը․ ազգային
մակարդակում
և
աշխատավայրերում
խորհրդակցություններին և որոշուﬓեր ընդունելու
գործընթացին ապահովի կանանց և տղամարդկանց
մասնակցությունը:⁴ Պետք է հաշվի առնել հղի
աշխատողների,⁵ ինչպես նաև բարձր ռիսկային
հիվանդություններ
ունեցող
աշխատողների
կարիքները: Ոչ ֆորմալ տնտեսության ոլորտի

աշխատողները, փախստականները, վերաբնակիչները
պետք է ունենան կանխարգելիչ ﬕջոցների հավասար
հնարավորություններ,
ներառյալ՝
անհատական
պաշտպանության ﬕջոցներ, ինչպես նաև ԿՈՎԻԴ19–ից բուժման և խնամքի, սոցիալ-հոգեբանական
օգնության և հոգեկան առողջության աջակցության,
բժիշկ մասնագետներին ուղեգրման, ռեաբիլիտացիայի
և սոցիալական պաշտպանության: Հատուկ ջանքեր
պետք է գործադրվեն ԿՈՎԻԴ-19 –ով վարակված և
կասկածվող, ինչպես նաև առողջացած աշխատողների
ﬕջև սոցիալական պիտակավորումը կախելու համար:
11 Ոչ ֆորմալ աշխատողները կարող են ի վիճակի չլինել
պահպանել առողջապահական մարﬕնների կողﬕց
սահմանված կանխարգելման ﬕջոցները (ֆիզիկական
հեռավորություն,
ձեռքերի
լվացում
կամ
ինքնաﬔկուսացում), որն էլ բարձրացնում է վարակի
վտանգը:⁶
Ոչ
ֆորմալ
աշխատողների
պաշտպանությունը
պետք է
կենտրոնանա
կանխարգելման վրա՝ հիվանդության տարածման
եղանակների մասին ժամանակին տեղեկատվության
փոխանցման և իրազեկման ﬕջոցով: Վարակի հսկման
հիﬓական ﬕջոցները, ինչպիսին են շնչառական
հիգիենան և էթիկան, անհատական պաշտպանիչ
ﬕջոցների
օգտագործումը,
ունեն
էական
նշանակություն այն դեպքերում, երբ ավելի բարդ
տեխնիկական հսկման ﬕջոցները կարող են լինել
անհասանելի:
12. Արդյունավետ ¢ համակարգված հաղորդակցությունը
կար¢որ է գործատուներին, աշխատողներին ¢ ավելի
ﬔծ համայնքին՝ աշխատանքին վերադառնալու
քաղաքականության ուղեցույցի մասին տեղեկացնելու
համար: Ե՛վ գործատուները, և՛ աշխատողները պետք է
իմանան աշխատանքային գործունեության վերսկսման
և աշխատանքին վերադառնալու համար սահմանված
պահանջները: Որոշ աշխատավայրեր, ինչպիսիք են
ﬕկրո և փոքր բիզնեսները, գուցե օգնության կարիք
ունենան առաջարկված ﬕջոցները գործնականում
կիրառելու
համար:
Համակարգող
կամ
պատասխանատու մարﬕնները պետք է կանոնավոր և՛
հեշտ հասկանալի տեղեկատվություն, և՛ օժանդակ
ծառայություններ
մատուցեն
աշխատավայրի
անվտանգության
և
առողջապահական
ﬕջոցառուﬓերի, այդ թվում `ռիսկերի կառավարման և
արտակարգ իրավիճակներին պատրաստ լինելու
վերաբերյալ:

4 Տե՛ս՝ UN Women, Checklist for COVID-19 Response, 20 մարտի 2020թ.
5 Առ այսօր փաստեր գոյություն չունեն, որոնք ապացուցում են հղի կանանց ԿՈՎԻԴ-19-ով վարակվելու բարձ ռիսկայնության մասին՝ ոչ հղի կանանց հետ
հաﬔմատելով: Այնուաﬔնայնիվ, հայտնի է, որ ավելի ծանր հիվանդության զարգացման ռիսկը հղի կանանց մոտ ավելի ﬔծ է, երբ վարակվում են նույն
խմբի վիրուսներով, ինչպիսիք են ԿՈՎԻԴ -19- ը և շնչառական այլ վիրուսային վարակները․օր․՝գրիպը: Համաձայն «Մայրության պաշտպանության
մասին» №183 ԱՄԿ կոնվենցիայի (ընդունված՝ 2000 թվականին)՝ հղի կինը չպետք է կատարի այնպիսի աշխատանք, որը էական վտանգ է ներկայացնում
մոր կամ երեխայի առողջության և անվտանգության համար: Համապատասխան Հանձնարարականը նախատեսում է ռիսկի վերացում, ռիսկի
ազդեցությունից խուսափելու համար վճարովի լրացուցիչ արձակուրդ (եթե ռիսկը հնարավոր չէ վերացնել, աշխատանքային պայմանները չեն կարող
փոխվել կամ հնարավոր չէ այլ պաշտոնի փոխադրել) և առողջության համար անվտանգ լինելու դեպքում իր կամ նմանօրինակ աշխատանքին
վերադառնալու իրավունք:
6 ԱՄԿ, 2020, In the Face of a Pandemic: Ensuring Safety and Health at Work, էջ 18
Տե՛ս՝ ԿՈՎԻԴ-19-ի հետ կապված
առողջապահական հարցերի
մասին տեղեկատվությունը
ԱՀԿ-ի ինտերնետային կայքում:

ԿՈՎԻԴ-19 պայմաններում անվտանգ և առողջ աշխատանքին վերադարձ / Քաղաքականության համառոտագիր

III. Աշխատանքին անվտանգ վերադարձի ազգային
քաղաքականության ուղեցույցի կատարումը
Աշխատավայրերի
վերաբացման
և
աշխատանքի
շարունակական գործընթացի ընդհանուր պահանջները
որոշվում են ազգային ուղեցույցների հիման վրա,
հիﬓականում հանրային առողջության տեսանկյունից:⁷
Աշխատավայրերը պետք է համոզված լինեն, որ իրենք
իրականցնում են
աշխատավայրի
ճիշտ
քաղաքականություն և վարակի հետագա տարածման
կանխարգելման ﬕջոցներ, որոնք հիﬓված են ռիսկի
մանրակրկիտ
գնահատման
վրա,
ինչպես
նաև
իրականացնում են աշխատանքի անվտանգության և
առողջության ապահովման ﬕջոցներ՝ համաձայն ռիսկերի
հսկողության հիերարխիայի, ինչպես նշված է ԱՄԿ
ստանդարտներում և ուղեցույցներում:
13 Ղեկավարության ¢ աշխատողների ¢/կամ նրանց
ներկայացուցիչների ﬕջ¢ համագործակցությունը
պետք է լինի աշխատանքին վերադարձի ﬕջոցների
իրականացման հիﬓական տարրը: Կայունությունն
ապահովելու համար
գործատուները պետք է
համագործակցեն աշխատողների և աշխատավայրի
աշխատանքի անվտագության և առողջության
կոﬕտեների հետ՝ աշխատանքի առողջության
ծառայությունների
աջակցությամբ,
որպեսզի
իրականացնեն
հանրային
առողջության
և
մասնագիտական ռիսկերի ﬕջոցների կառավարումը՝
ԿՈՎԻԴ-19-ի տարածումը կանխելու և դեպքերի
վաղաժամ
հայտնաբերման
համար:
Աշխատավայրերում պետք է մշակել հիվանդության
կանխարգելման և ﬔղման գործողության պլան,
ներառյալ՝
արտակարգ
իրավիճակներին
պատրաստվածությունը
բիզնեսի
շարունակականության
ապահովման
պլանների

տեսանկյունից՝ հաշվի առնելով ռիսկի գնահատման
արդյունքները:⁸
14. Աշխատավայրերը բացելու, փակելու ¢ վերաբացելու ¢
աշխատանքային գործունեությունը կասեցնելու կամ
կրճատելու մասին որոշուﬓերը պետք է ընդունվեն
ռիսկի մանրակրկիտ գնահատման հիման վրա: Ռիսկի
գնահատումը
թույլ կտա սահմանել՝ ինչպիսի
կանխարգելիչ ﬕջոցներ են անհրաժեշտ ձեռնարկել,
կօգնի հաստատել արտակարգ իրավիճակներին
պատրաստ լինելու ընթացակարգերը և սահմանել
ազգային
մարﬕնների
հանձնարարականների
իրականացման համար այլ գործողություններ: Ոչ
ֆորմալ
տնտեսության
պայմաններում
աշխատավայրերում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այլ
գործոններ, ինչպիսիք են հիﬓական ծառայությունների
մատչելիությունը
(ջրագիծ
և
կոյուղի):
Աշխատավայրում ԿՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելման և
ﬔղման գործողությունները պետք է իրականացվեն
աշխատանքի անվտանգության և առղջության այլ
ռիսկերին արձագանքելու հետ համատեղ: Պետք է
պատշաճ զգուշություն ցուցաբերել այնպիսի ﬕջոցների
իրականացուﬕց, որոնք կհանգեցնեն վարակի
տարածման նոր ռիսկերի: Անհրաժեշտ է գնահատել ﬕ
շարք
գործոններ,
ներառյալ՝
աշխատողների
անվտանգությունը հասարակական տրանսպորտից
օգտվելիս, անվտանգության համար կարևոր դեր
կատարող անձնակազﬕ և ծառայությունների
առկայությունը՝ տեխնիկական սպասարկում, առաջին
օգնություն
և
վթարափրկարարական
ծառայություններ և այլն:

Աշխատավայրում ռիսկերի
գնահատման 5 փուլ

ԿՈՎԻԴ-19-ի ¢ դրա առանձնահատկությունների մանրակրկիտ ուսուﬓասիրությունը թույլ է տալիս
սահմանել ռիսկի ենթակա անձանց ﬖասը կանխելու համար անհրաժեշտ նախազգուշական
ﬕջոցներ: Աշխատավայրում ռիսկերի գնահատումը կարող է իրականացվել 5 փուլով`
(1) բացահայտել հնարավոր ռիսկերը,
(2) որոշել, թե ով և ինչպես է վտանգված,
(3) գնահատել ռիսկը, սահմանել և որոշել անվտանգության ¢ առողջության պահպանման անհրաժեշտ
ﬕջոցները՝ ռիսկը նվազեցնելու համար,
(4) նշանակել պատասխանատու անձանց՝ ռիսկի կառավարուﬓ իրականացնելու համար և սահմանել
ժաﬔկտներ,
(5) գրանցել ստացված արդյունքները, իրականացնել ստուգուﬓեր, կատարել ռիսկի գնահատման
ուսուﬓասիրություն և անհրաժեշտության դեպքում՝ փոփոխություններ:
Աղբյուր՝ ԱՄԿ A 5 Step Guide for Employers, Workers and Their Representa ves on Conduc ng Workplacen Risk Assessments.

7 Տե՛ս աշխատավայրերի համար գործնական ուղեցույցը՝ Safe Return to Work: Ten Ac on Points, ինչպես նաև Safe Return to Work: Guide for Employers, ի
լրացում ՝ Preven on and Mi ga on of COVID-19 at Work: Ac on Checklist.
8 Աշխատողներ և նրանց ներկայացուցիների մասնակցության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար, տե՛ս «Աշխատանքի
անվտանգության և առողջության պահպանության մասին» ԱՄԿ № 155 կոնվենցիան (հոդված 19) և Հանձնարարական № 164 (պարբերություն 12):
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15 Նույն աշխատանքային ﬕջավայրում կարող են լինել
ռիսկի տարբեր մակարդակներով աշխատատեղեր, իսկ
տարբեր աշխատանքներ կամ աշխատանքային
առաջադրանքներ կարող են ունենալ նույն ռիսկային
մակարդակը: Հետևաբար, ռիսկերի գնահատումը
պետք է իրականացվի անհատապես յուրաքանչյուր
աշխատանքի և յուրաքանչյուր աշխատանքային
առաջադրանքի կամ աշխատանքային խմբի համար:
Յուրաքանչյուր ռիսկի գնահատում պետք է հաշվի առնի
շրջակա ﬕջավայրը, աշխատանքային առաջադրանքը,
վտանգը, եթե այդպիսին գոյություն ունի (օրինակ՝
առաջնագծի
անձնակազմ),
ռեսուրսների
առկայությունը, ներառյալ՝ հսկողության տեխնիկական
ﬕջոցները և անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցները:
Անհատական մակարդակում ռիսկերի գնահատման
ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել որոշ
աշխատողների ծանր հիվանդությամբ հիվանդանալու
ավելի ﬔծ ռիսկը` պայմանավորված նրանց տարիքով
կամ նախկինում առկա առողջական խնդիրներով:
16 Ռիսկերը պետք է գնահատվեն շարունակաբար ﬕնչև
առկա աշխատանքի ﬔթոդներում և գործընթացներում
որևէ փոփոխություն կատարելը կամ նոր ﬔթոդների
ներդնելը՝
ներգրավելով
և
խոհրդակցելով
աշխատողների, նրանց ներկայացուցիչների և
անվտանգության և առողջության կոﬕտեի հետ, եթե
դա գոյություն ունի: Գնահատման ընթացքում պետք է

հաշվի առնվեն ոչ ﬕայն բոլոր աշխատողները, այլ նաև
մատակարարները, հաճախորդները և այցելուները:
Ռիսկերի գնահատման այս գործընթացում անհրաժեշտ
է
ներդնել
փոփոխվող
իրավիճակների
մշտադիտարկման հուսալի ընթացակարգեր, ինչպես
նաև իրականացնել փաստաթղթավորում՝ կախարգելիչ
ﬕջոցների
պարբերաբար
գնահատման
և
վերանայման նպատակով:
17 Ցանկացած ռիսկի գնահատում պետք է դիտարկի
ամբողջ աշխատանքային օրը և նաև հանրային
տրասպորտի հետ կապված ռիսկերը, հանրային
վայրերի
հասանելիությունը,
ինչպիսիք են
ճաշարանները և սանհանգույցները, ինչպես նաև շենքի
այն հատվածները, որտեղ առկա է աշխատողների
շարժ:
18 Անվտանգ աշխատանքին վերադարձի ցանկացած
ռազմավարություն պետք է հիﬓված լինի ռիսկերի
հսկողության ﬕջոցների հիերարխիայի վրա:
Աշխատավայրում
աշխատանքի
անվտանգության և
առողջության այս համակարգն իր ﬔջ ներառում է
պաշտպանության
հետևյալ
ﬕջոցները՝
ըստ
արդյունավետության աստիճանի (արդունավետությունից
ﬕնչև անարդունավետություն)․ վերացում, փոփոխում,
տեխնիկական հսկողություն, վարչական հսկողություն
և,վերջապես, անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցներ:
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Տե՛ս ձեռքերի հիգիենայի բարելավման
ﬔթոդների վերաբերյալ ԱՀԿ-ի
Հանձնարարականն այստեղ:

COVID-19- ի նկատմամբ հսկողության
հիերարխիայի կիրառում
Վերացում
Քանի որ աշխատանքային գործընթացը վերսկսվելիս աշխատավայրում դեռ հնարավոր չէ վերացնել
վտանգավոր գործոնը, անհրաժեշտ է կիրառել ﬕ շարք այլ կանխարգելիչ ﬕջոցառուﬓեր՝
աշխատողներին կորոնավիրուսի ազդեցությունից պաշտպանելու համար:
Փոփոխում
Անհնար է վտանգավոր գործոնի փոխարինումը պակաս վտանգավորի հետ: Սակայն, կարելի է նվազեցվել
վարակի փոխանցման տեմպերը՝ փոխարինելով հին աշխատանքային գործընթացները նորերով: Սա
վերաբերում է հեռավար աշխատանքի և վիրտուալ հանդիպուﬓերի ավելի լայն կիրառմանը, ինչպես նաև
հսկողության կազմակերպական այլ ﬕջոցներին (օրինակ ՝ ֆիզիկական հեռավորություն), որոնք ստորև
նկարագրված են:
Տեխնիկական հսկողություն
Տեխնիկական հսԱյնուաﬔնայնիվ, յուրաքանչյուր աշխատավայրում հնարավոր չէ աշխատանքային
գործընթացները փոխարինել ՝ուղարկելով աշխատողներին հեռավար աշխատանքի:
Այս դեպքում հաջորդ քայլը հանդիսանում է տեխնիկական հսկողության ﬕջոցների ներդրումը: Այն
աշխատավայրերում, որտեղ վերոնշված ﬕջոցները համապատասխանում են, հսկողության այս
տեսակները նվազեցնում են ռիսկերը ՝ անկախ աշխատողի վարքագծից, և դրանք կարող են լինել
աշխատավայրերում ծախսերի տեսանկյունից աﬔնաարդյունավետ որոշուﬓերը: Տեխնիկական
հսկողությունը ներառում է
u

օդափոխության բարելավում, օրինակ` աշխատանքային ﬕջավայրում օդափոխության տեմպերի
բարձրացում, անհրաժեշտության դեպքում բարձր արդյունավետության օդային ֆիլտրերի
տեղադրում, որոշ պարաﬔտրերում մասնագիտացված բացասական ճնշման օդափոխություն
(օրինակ՝ առողջապահական հաստատություններում օդակաթիլային վարակների ﬔկուսացման
սենյակներում և դիահերաձարանի դիահերձման սենյակներում),

u

ֆիզիկական խոչընդոտների տեղադրում, ինչպիսիք են պարզ պլաստմասե պաշտպանիչ
ﬕջնապատերը,

u

պատուհանների տեղադրում ՝ ﬔքենաներով հաճախորդների սպասարկման համար:

Վարչական ¢ կազմակերպական հսկողություններն աշխատանքային քաղաքականության կամ
ընթացակարգերի փոփոխություններ են` վտանգի ազդեցությունը նվազեցնելու կամ նվազագույնի
հասցնելու համար: Կորոնավիրուսային վարակի սպառնալիքի պայմաններում աշխատանքային
գործընթացների վերականգման ընթացքում հսկողության այս ﬕջոցները ներառում են լրացուցիչ
հերթափոխի կազմակերպում կամ հերթային աշխատանքի հնարավորության ընձեռում՝ ﬕաժամանակ
հաստատությունում գտվող աշխատողների թվաքանակի կրճատման նպատակով, ինչպես նաև
առողջության մշտադիտարկման և արձագանքման ﬕջոցների վերաբերյալ քաղաքականությունների
սահմանում՝ հիվանդ կամ հնարավոր վարակված աշխատողների համար:
Անհրաժեշտ է առավելագույնս պահպանել ֆիզիկական հեռավորությունը: Աշխատողների ﬕջև 2 ﬔտր
հեռավորությունը համարվում է բավարար, եթե այլ բան սահմանված չէ ազգային ուղեցույցով կամ ռիսկի
գնահատման արդյունքներով:
Բոլոր գործատուները պետք է իրականացնեն հիգիենայի ¢ վարակների հսկման բավարար ﬕջոցներ՝
ուղղված ինչպես աշխատողներին, այնպես էլ աշխատավայրերին.

Աշխատողների հիգիենա
u

Անհրաժեշտ է ապահովել ձեռքերի հաճախակի և մանրակրկիտ լվացումը, այդ թվում՝ հատկացնել
աշխատողներին, հաճախորդներին և այցելուներին ձեռքերի լվացման վայրեր: Եթե օճառը և հոսող
ջուրը անհապաղ հասանելի չեն, ապա պետք է տրամադրվել 60-80% տոկոս ալկոհոլ պարունակող
ձեռքերի ախտահանիչ ﬕջոցներ:

u

Անհրաժեշտ է աշխատողներին խորհուրդ տալ պահպանել շնչառական էթիկան, այդ թվում՝ բերանի
փակումը հազի կամ փռշտալու ժամանակ:

u

Հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտ է թույլ չտալ աշխատողներին օգտագործել այլ
աշխատողների հեռախոսները, աշխատանքային սեղանները, գրասենյակները կամ աշխատանքային
գործիքներն ու սարքավորուﬓերը:

ԿՈՎԻԴ-19 պայմաններում անվտանգ և առողջ աշխատանքին վերադարձ / Քաղաքականության համառոտագիր

Աշխատողների հիգիենա
u

Անհրաժեշտ է պահպանել ընդհանուր կարգուկանոն ու մաքրություն, ներառյալ՝ մակերեսների,
սարքավորուﬓերի և աշխատանքային ﬕջավայրի այլ տարրերի մաքրումն ու ախտահանումը:

u

Անհրաժեշտ է խթանել սեղանների մակերեսների և աշխատատեղերի դռների բռնակների,
հեռախոսների, ստեղնաշարերի և աշխատանքային գործիքների հաճախակի մաքրման մշակույթը և
հաճախակի ախտահանել ընդհանուր օգտագործման վայրերը, ինչպիսիք են՝ սանիտարական
տարածքները և վերելակները:

Անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցներ
Մինչ տեխնիկական և կազմակերպական վերահսկողությունները համարվում են ավելի արդյունավետ,
անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցները նույնպես կարող են պահանջված լինել որոշակի ռիսկերի
կանխման համար, հատկապես առավել վտանգավոր մասնագիտությունների դեպքում: Անհատական
պաշտպանիչ ﬕջոցների ճիշտ կիրառումը կարող է օգնել կանխել արտաքին գործոնների ազդեցությունը,
բայց չպետք է փոխարինի այլ կանխարգելիչ ﬕջոցների: Գործատուի կողﬕց աշխատողներին
անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցները պետք է տրամադրվեն անվճար:
Անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցների շարքին են դասվում ձեռնոցները, ակնոցները, դեմքի վահանները և
դիմակները, խալաթները, գոգնոցները, վերարկուները, վերնազգեստները (կոմբինեզոնները),
գլխարկները և բախիլները, ինչպես նաև շնչառական օրգանների պաշտպանության ﬕջոցները: ԿՈՎԻԴ19-ի բռնկման ժամանակ անհրաժեշտ անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցների ընտրությունը կախված
կլինի աշխատանքի ընթացքում վարակման ռիսկից և առաջադրանքների առկայությունից, որոնք կարող
են հանգեցնել կորոնավիրուսի ազդեցությանը: ԿՈՎԻԴ-19-ի նման վարակիչ հիվանդությունների բռնկման
ժամանակ մասնագիտության կամ աշխատավայրի համար անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցների
օգտագործման վերաբերյալ հանձնարարականները կարող են տարբեր լինել`կախված աշխարհագրական
դիրքից, աշխատողների համար ռիսկի գնահատման իրական արդյունքից և վիրուսի տարածման
կանխարգելման
գործում
անհատական
պաշտպանիչ
ﬕջոցների
արդյունավետության
տեղեկատվությունից: Գործատուները պետք է պարբերաբար ստուգեն ազգային տեղեկատվական
աղբյուրները՝ անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցների վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվություն
ստանալու համար:
Արդյունավետության համար անհատական պաշտպանիչ ﬕջոցները պետք է ընտրվեն ըստ աշխատողի
համար վտանգավորության աստիճանի, լինեն ճիշտ ամրացված և պարբերաբար վերաամրացվեն,
անհրաժեշտության դեպքում հարկավոր է կրել մշտապես և պատշաճ կարգով, պարբերաբար
ախտահանել, պահպանել և փոխարինել, ինչպես նաև պատշաճ կերպով հեռացնել, մաքրել և պահել կամ
օգտահանել՝ աշխատողին կամ այլ անձանց վարակուﬕց և շրջակա ﬕջավայրի աղտոտուﬕց խուսափելու
նպատակով:

Աշխատանքի վարչարության, աշխատանքի տեսչության և
աշխատանքի ավտնագության և առողջության բաժանմունք

Կոնտակտային
տվայլներ

Հեռ.՝ + 41 22 799 6715
Էլ. փոստ՝ labadmin-osh@ilo.org

Պետական կառավարման և եռակողﬕ բաժին
Աշխատանքի ﬕջազգային կազմակերպություն
Հասցե՝ Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22 , Switzerland
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