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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

Bendroji informacija apie gaires ir jų taikymo sritis 
Šiomis neprivalomomis gairėmis siekiama padėti darbdaviams ir darbuotojams išlikti saugiems ir 
sveikiems dėl COVID-19 pandemijos labai pasikeitusioje darbo aplinkoje. Jose pateikiamos 
rekomendacijos dėl 

rizikos vertinimo ir atitinkamų priemonių įgyvendinimo: 
 galimybių užsikrėsti COVID-19 mažinimo; 
 veiklos darbo vietoje atnaujinimo po jos uždarymo laikotarpio; 
 problemų, susijusių su didelio skaičiaus darbuotojų nebuvimu darbe, sprendimo; 
 vadovavimo iš namų dirbantiems darbuotojams; 

darbuotojų įtraukimo; 

rūpinimosi COVID-19 persirgusiais darbuotojais; 

planavimo ir įgytos patirties pritaikymo ateityje; 

nuolatinio domėjimosi aktualia informacija; 

konkretiems sektoriams ir tam tikrų profesijų darbuotojams skirtos informacijos 

Gairėse pateikiami bendrųjų priemonių, kurios, atsižvelgiant į konkrečias darbo aplinkybes, gali padėti 
darbdaviams atnaujinant veiklą sukurti tinkamą saugią ir sveiką darbo aplinką, pavyzdžiai. 

Šiame dokumente pateikiamos nuorodos į atitinkamą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 
(EU-OSHA) parengtą informaciją, taip pat pateikiamas įvairių subjektų parengtų informacijos išteklių, 
kurie galiausiai yra skirti skirtingiems pramonės sektoriams ir skirtingų profesijų žmonėms, sąrašas. 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiose gairėse pateikta informacija neapima sveikatos priežiūros įstaigų, 
kurioms yra parengtos konkrečios rekomendacijos (pvz., parengtos Europos ligų kontrolės ir 
prevencijos centro (ECDC), Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), JAV ligų kontrolės ir prevencijos 
centrų (angl. CDC)). 

Jeigu jums kiltų konkrečių klausimų arba tam tikrų nerimą keliančių klausimų, kurie neaptariami šiame 
dokumente, ieškokite vietos valdžios institucijų, pvz., sveikatos tarnybos arba darbo inspekcijos, 
parengtos informacijos. 

 

Įžanga 
Prasidėjus naujojo koronaviruso sukeliamos ligos COVID-19 pandemijai, daugumoje Europos Sąjungos 
(ES) valstybių narių buvo įgyvendinta įvairių priemonių šios ligos plitimui stabdyti, įskaitant su darbo 
vietomis susijusias priemones. Ši krizė daro didelį poveikį darbo sričiai, todėl visos visuomenės grupės, 
įskaitant įmones, darbdavius ir socialinius partnerius, turi imtis tam tikrų veiksmų, kad apsaugotų 
darbuotojus, jų šeimos narius ir visą visuomenę. 

Kiekvienoje valstybėje narėje ir sektoriuje taikomi savo pobūdžiu ir mastu skirtingi apribojimai, pvz., 
susiję su neesminės svarbos veiklos sustabdymu, bet didelė dalis darbuotojų turi dirbti iš namų arba, 
nesant galimybės atlikti savo darbus nuotoliniu būdu, jie lieka namuose, neretai gaudami pajamas pagal 
tam tikrą pajamų pakeitimo tvarką. 

Fizinio atsiribojimo priemonėmis pakankamai sumažinus užsikrėtimo COVID-19 atvejų skaičių, 
nacionalinės administracijos leidžia palaipsniui atnaujinti veiklą darbo vietoje. Tai daroma laipsniškai, 
pirmiausia leidžiant atnaujinti veiklą, kuri laikoma itin svarbia sveikatos apsaugai ir ekonomikai, o 
galiausiai – tą veiklą, kurią galima sėkmingai vykdyti dirbant iš namų. Vis dėlto, nepaisant to, kaip ir kiek 
atnaujinama įprasta darbinė veikla, labai tikėtina, kad kai kurios priemonės kurį laiką bus toliau 
taikomos, kad būtų išvengta staigaus infekcijos atvejų skaičiaus didėjimo (COVID-19 rekomendacijos 
darbo vietai). Be to, taip pat gali būti, kad tam tikru momentu ateityje, padaugėjus infekcijos atvejų, kai 
kuriais atvejais vėl teks taikyti atitinkamas ribojamąsias priemones. 

Dėl COVID-19 sukeltos krizės spaudimą patiria ir darbdaviai, ir darbuotojai – jie arba buvo priversti per 
labai trumpą laiką įgyvendinti naują tvarką ir praktiką, arba nutraukti savo darbus ir sustabdyti verslo 
veiklą. Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos – tai praktinė pagalba, skirta grįžtantiems į darbo 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace


 

   3 

 

COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

vietas: atitinkamos prevencinės priemonės padės užtikrinti, kad, sušvelninus fizinio atsiribojimo 
priemones, darbuotojai galėtų saugiai ir nesusirgdami sugrįžti į darbą, taip pat padės stabdyti COVID-
19 plitimą. 

 

Atnaujinkite savo rizikos vertinimą ir imkitės atitinkamų 
priemonių 
Kaip ir įprastomis darbo sąlygomis, įgyvendinant COVID-19 plitimo valdymo priemones, siekiant 
užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą (OSH), visų pirma reikėtų nustatyti ir įvertinti riziką fizinėje ir 
psichosocialinėje darbo aplinkoje. Pasikeitus darbo procesui, darbdaviai privalo peržiūrėti savo rizikos 
vertinimą ir atsižvelgti į visus pavojus, įskaitant pavojus, kenkiančius psichikos sveikatai. Peržiūrint 
rizikos vertinimą, reikėtų atkreipti dėmesį į bet kokius nukrypimus ar aplinkybes, dėl kurių kyla problemų, 
ir į tai, kaip tai gali padėti organizacijai ilgainiui tapti atsparesnei tokiam neigiamam poveikiui. Atminkite, 
kad į rizikos vertinimo peržiūros procesą svarbu įtraukti darbuotojus ir jų atstovus, taip pat pasitelkti 
savo rizikos prevencijos arba profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, jeigu jį turite. Į savo 
vertinimą įtraukite iš valdžios institucijų gautą naujausią informaciją apie COVID-19 paplitimą jūsų 
vietovėje. Atnaujinus rizikos vertinimą, kitas žingsnis – parengti veiksmų planą, kuriame būtų numatytos 
atitinkamos priemonės. Toliau pateikti keli su COVID-19 susijusių klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti 
rengiant tokį veiksmų planą, pavyzdžiai. 

Galimybių užsikrėsti COVID-19 mažinimas darbe 
Siekiant įgyvendinti saugaus darbo praktiką, kad būtų sumažinta tikimybė užsikrėsti COVID-19 darbe, 
pirmiausia reikia įvertinti riziką, tada įgyvendinti kontrolės priemones pagal tam tikrą hierarchiją. Tai 
reiškia, kad pirmiausiai reikia įgyvendinti kontrolės priemones rizikai pašalinti, o jeigu tai neįmanoma – 
kontrolės priemones, kuriomis būtų sumažintos darbuotojų galimybės užsikrėsti COVID-19. Pirmiausia 
pradėkite nuo kolektyvinių priemonių ir, jei būtina, papildykite jas individualiomis priemonėmis, pvz., 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP). Toliau pateikti keli kontrolės priemonių pavyzdžiai, tačiau 
dėl jų pobūdžio jos gali būti taikomos ne visose ir ne visų profesijų darbo vietose. 

 Darykite tik tuos darbus, kuriuos šiuo metu būtina atlikti; galbūt galite atidėti dalį darbų iki to 
laiko, kol rizika sumažės. Jeigu įmanoma, teikite paslaugas nuotoliniu būdu (telefonu arba 
vaizdo priemonėmis), o ne asmeniškai. Pasirūpinkite, kad darbo vietoje būtų tik tie darbuotojai, 
kurių buvimas darbe yra būtinas, ir kuo labiau sumažinkite trečiųjų šalių dalyvavimą. 

 Kuo labiau sumažinkite fizinį darbuotojų bendravimą (pvz., per posėdžius arba pertraukas). 
Izoliuokite darbuotojus, kurie gali vieni saugiai atlikti savo užduotis ir kuriems nereikia 
specializuotos įrangos ar mašinų, kurių negalima perkelti į kitą vietą. Pavyzdžiui, jeigu įmanoma, 
pasirūpinkite, kad jie galėtų vieni dirbti tuščiame biure, darbuotojų poilsio erdvėje, valgykloje 
arba posėdžių salėje. Jeigu įmanoma, paprašykite, kad pažeidžiami darbuotojai (vyresnio 
amžiaus žmonės ir sergantieji lėtinėmis ligomis, įskaitant hipertenziją, plaučių ar širdies veiklos 
sutrikimus, diabetą, ir tie darbuotojai, kurie gydomi nuo vėžio arba kurių imuninė sistema 
susilpnėjusi dėl tam tikrų kitų priežasčių) ir nėščios darbuotojos dirbtų iš namų. Darbuotojams, 
turintiems artimųjų, kuriems iškilusi didelė rizika, taip pat gali tekti dirbti nuotoliniu būdu. 

 Atsisakykite fizinio bendravimo su klientais ir užtikrinkite, kad patys klientai fiziškai nebendrautų, 
o jeigu tai neįmanoma – apribokite tokį bendravimą. Pavyzdžiui, priimkite užsakymus internetu 
arba telefonu, pristatykite prekes bekontakčiu būdu arba valdykite klientų patekimą į patalpas 
(kartu stengdamiesi, kad lauke žmonės nesibūriuotų) ir taikykite fizinio atsiribojimo priemones 
tiek patalpose, tiek už jų ribų. 

 Pristatydami prekes, jas paimkite arba pristatykite neužeidami į patalpų vidų. Informuokite 
vairuotojus apie higienos taisyklių laikymąsi automobilio kabinoje ir aprūpinkite juos atitinkamais 
sanitariniais geliais ir servetėlėmis. Pristatymo paslaugas teikiantiems darbuotojams turi būti 
leidžiama naudotis tokiais patogumais kaip tualetai, valgyklos, persirengimo patalpos ir dušai, 
tačiau laikantis atitinkamų atsargumo priemonių (pvz., leidžiant tokiose patalpose vienu metu 
būti tik vienam žmogui ir jas reguliariai valant). 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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 Įrenkite nelaidžias užtvaras tarp darbuotojų, ypač jeigu jie negali išlaikyti dviejų metrų atstumo 
vienas nuo kito. Tai gali būti specialiai tuo tikslu pagamintos arba savadarbės užtvaros, 
padarytos, pavyzdžiui, iš plastiko lakštų, pertvarų, ratukinių stalčių spintelių arba sandėliavimo 
lentynų. Geriau nenaudokite daiktų, kurie nėra vientisi arba kuriuose yra tarpų, pvz., vazoninių 
augalų ar vežimėlių, arba dėl kurių kiltų naujų pavojų, nes, pvz., jie gali nuvirsti arba nukristi. 
Jeigu negalima naudoti užtvaros, reikėtų pasirūpinti, kad tarp darbuotojų būtų daugiau erdvės, 
pvz., bent du stalai iš abiejų pusių būtų tušti. 

 Jeigu artimas bendravimas neišvengiamas, jis turėtų trukti ne ilgiau kaip 15 minučių. 
Pasirūpinkite, kad pamainos pradžioje ir pabaigoje susitiktų kuo mažiau skirtingų pamainų 
darbuotojų. Valgymo pertraukų laiką suplanuokite taip, kad valgykloje, darbuotojų poilsio 
erdvėje arba virtuvėlėje vienu metu būtų kuo mažiau žmonių. Pasirūpinkite, kad tualetų 
patalpoje ir persirengimo kambaryje vienu metu būtų tik vienas darbuotojas. Ant pagrindinių 
durų pakabinkite ženklą, iš kurio būtų matyti, kad vienas iš tualetų užimtas, kad į patalpą įeitų 
tik po vieną asmenį. Organizuokite pamaininį darbą, atsižvelgdami į valymo ir dezinfekavimo 
darbus. 

 Pasirūpinkite, kad patogiose vietose būtų muilo ir vandens arba tinkamų rankų dezinfekavimo 
priemonių ir informuokite darbuotojus, kad jie privalo dažnai plautis rankas. Dažnai valykite savo 
patalpas, ypač prekystalius, durų rankenas, įrankius ir kitus paviršius, kuriuos žmonės dažnai 
liečia, ir, jei įmanoma, užtikrinkite gerą vėdinimą. 

 Pasirūpinkite, kad nebūtų viršijamas valytojoms tenkantis darbo krūvis, imdamiesi atitinkamų 
priemonių, pvz., paskirkite daugiau darbuotojų šiems darbams atlikti ir paprašykite, kad išeidami 
darbuotojai paliktų savo darbo erdvę tvarkingą. Aprūpinkite darbuotojus servetėlėmis ir šiukšlių 
dėžėmis su plastikiniais maišeliais, kad jas būtų galima ištuštinti neliečiant turinio. 

 Jeigu, įgyvendinę visas įmanomas saugos priemones, vis tiek nustatėte infekcijos pavojų, 
aprūpinkite darbuotojus visomis būtinomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Svarbu 
išmokyti darbuotojus tinkamai naudoti asmenines apsaugos priemones, užtikrinant, kad jie 
laikytųsi esamų gairių dėl veido kaukių ir pirštinių naudojimo. 

 Prie įėjimo į darbo vietą ir kitose gerai matomose vietose pakabinkite plakatus, kuriuose 
raginama sergant likti namuose, taip pat laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir rankų higienos 
taisyklių. 

 Sukurkite palankesnes sąlygas darbuotojams naudotis asmeniniu, o ne kolektyviniu transportu, 
pvz., suteikdami galimybę naudotis automobilių stovėjimo aikštele arba vieta dviračiams saugiai 
laikyti ir skatindami darbuotojus, jei įmanoma, eiti į darbą pėsčiomis. 

 Įgyvendinkite politiką, kuri užtikrintų lanksčią išėjimo atostogų tvarką ir galimybę dirbti nuotoliniu 
būdu, kad prireikus darbuotojai galėtų kuo mažiau būti savo darbo vietoje. 

Daugiau informacijos apie darbo vietos paruošimą kovojant su COVID-19 pandemija, įskaitant 
informaciją apie tai, kaip elgtis, jeigu darbo vietoje kas nors užsikrėstų COVID-19, ir rekomendacijas dėl 
kelionių bei posėdžių, rasite COVID-19 rekomendacijose darbo vietai. Yra parengta informacija, skirta 
pasienio ir komandiruotiems darbuotojams (asmenims, kurie dirba vienoje šalyje ir reguliariai grįžta į tą 
šalį, kurioje gyvena). 

Veiklos darbo vietoje atnaujinimas po jos uždarymo laikotarpio 
Jei jūsų darbo vieta uždaryta dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, parenkite planą tam momentui, kai 
darbas bus atnaujintas, atsižvelgdami į sveikatos ir saugos reikalavimus. Rengiant savo planą: 

 reikėtų atnaujinti savo rizikos vertinimą, kaip aprašyta pirmiau, ir vadovautis COVID-19 
rekomendacijomis darbo vietai; 

 prieš visapusiškai atnaujinant veiklą ir prieš visiems darbuotojams sugrįžtant į darbo vietą, 
reikėtų pakoreguoti darbo vietos erdvės išplanavimą ir darbo organizavimą taip, kad būtų 
sumažintas COVID-19 plitimas. Reikėtų apsvarstyti galimybę atnaujinti darbą etapais, kad būtų 
galima atlikti atitinkamus pakeitimus. Būtinai informuokite darbuotojus apie pokyčius ir 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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pasirūpinkite, kad prieš jiems sugrįžtant į darbą, jei reikia, jie būtų supažindinti su nauja tvarka 
ir dalyvautų reikiamuose mokymuose; 

 reikėtų susisiekti su savo profesinės sveikatos tarnyba ir konsultantu sveikatos ir saugos 
klausimais, jei turite galimybę su juo pasikonsultuoti, ir aptarkite su jais savo planą; 

 ypatingą dėmesį reikėtų skirti tiems darbuotojams, kuriems iškilusi didelė rizika, taip pat būkite 
pasirengę apsaugoti pažeidžiamiausius asmenis, įskaitant vyresnio amžiaus žmones ir 
sergančiuosius lėtinėmis ligomis (įskaitant hipertenziją, plaučių ar širdies veiklos sutrikimus, 
diabetą), taip pat darbuotojus, kurie gydomi nuo vėžio arba kurių imuninė sistema susilpnėjusi 
dėl tam tikrų kitų priežasčių, ir nėščias darbuotojas. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į darbuotojus, 
turinčius artimųjų, kuriems iškilusi didelė rizika; 

 reikėtų apsvarstyti galimybę teikti paramą tiems darbuotojams, kurie galimai patiria nerimą ar 
stresą. Pavyzdžiui, vadovai galėtų dažniau teirautis darbuotojų, kaip šie jaučiasi, sudaryti 
palankesnes sąlygas kolegoms bendrauti arba draugiškai pasišnekučiuoti, pakoreguoti darbo 
organizavimo tvarką ir darbines užduotis arba įgyvendinti pagalbos darbuotojams programas 
ar teikti konsultuojamojo ugdymo paslaugas, taip pat pasiūlyti kreiptis į profesinės sveikatos 
tarnybą. Turėkite omenyje tai, kad darbuotojai galėjo turėti trauminių patirčių, pvz., išgyventi 
sunkią giminaičio ar draugo ligą ar mirtį, arba patirti finansinių sunkumų ar problemų, susijusių 
su jų asmeniniais santykiais; 

 darbuotojai, grįžtantys į darbo vietą po izoliacijos laikotarpio, nesvarbu, ar tai būtų individuali 
priemonė, ar kolektyvinė izoliacija, veikiausiai nerimaus, ypač dėl užsikrėtimo pavojaus. Dėl šių 
nuogąstavimų, ypač jeigu darbe įvyko tam tikrų pokyčių, darbuotojams gali pasireikšti stresas 
ir atsirasti psichikos sveikatos negalavimų. Taikant fizinio atsiribojimo priemones, šios 
problemos ne tik labiau tikėtinos, bet ir nėra įprastų problemų sprendimo mechanizmų, pvz., 
asmeninės erdvės ar galimybės pasikalbėti apie problemas su kitais (žr. „Grįžimas į darbą po 
laikinojo nedarbingumo atostogų, kurių buvo išeita dėl psichikos sveikatos negalavimų“). 
Suteikite darbuotojams informaciją apie viešai prieinamus paramos ir konsultacijų šaltinius. 
Organizacija „Mental Health Europe“ yra parengusi informaciją apie tai, kaip rūpintis savo 
psichikos sveikata ir įveikti COVID-19 grėsmės keliamą nerimą; 

 darbuotojai gali nerimauti dėl didesnės tikimybės užsikrėsti COVID-19 darbo vietoje ir nenorėti 
grįžti į darbą. Svarbu suprasti jų nuogąstavimus, suteikti informaciją apie priemones, kurių 
imtasi, ir apie paramą, kuria jie gali pasinaudoti. 

Problemų, susijusių su didelio skaičiaus darbuotojų nebuvimu 
darbe, sprendimas 
Priklausomai nuo užsikrėtimo atvejų skaičiaus jūsų vietovėje ir vykdomų protokolų, dėl COVID-19 darbe 
gali nebūti daugelio jūsų darbuotojų. Jeigu darbuotojas atsargumo sumetimais izoliuojasi namuose, jis 
gali turėti galimybę tęsti savo darbus nuotoliniu būdu (žr. toliau) arba, jeigu tai neįmanoma, tam tikrą 
laiką jis negalės dirbti. 

Darbuotojų, kuriems patvirtinta, kad jie yra užsikrėtę COVID-19, daug ilgiau nebus darbe ir jie gerokai 
ilgiau negalės dirbti, o sunkiai susirgusiems darbuotojams, pasveikus po infekcijos, gali prireikti 
papildomo reabilitacijos laikotarpio. Be to, kai kurie darbuotojai gali neateiti į darbą dėl to, kad jie turi 
rūpintis savo giminaičiu. 

 Net ir laikinai darbe nesant dideliam skaičiui darbuotojų, gali būti sunku tęsti veiklą. Nors darbe 
esantys darbuotojai turėtų prisitaikyti, svarbu, kad, nepalankiai susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, dėl to neiškiltų grėsmės jų sveikatai ar saugai. Pasistenkite, kad papildomas 
darbo krūvis būtų kuo mažesnis, ir pasirūpinkite, kad neilgai trukus darbuotojas vėl dirbtų įprastu 
darbo krūviu. Tiesioginiai vadovai atlieka svarbų vaidmenį stebint padėtį ir užtikrinant, kad 
pavieniams darbuotojams nebūtų užkrauta pernelyg didelė našta. Laikykitės taisyklių ir 
susitarimų dėl darbo ir poilsio laiko ir leiskite darbuotojams pasinaudoti savo teise ne darbo 
metu atsijungti nuo ryšio priemonių. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
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 Jeigu, siekdami išspręsti dėl sumažėjusios darbo jėgos kylančias problemas, pritaikote darbą, 
pvz., pradedate taikyti naujus metodus ir procedūras ir keičiate darbuotojų atliekamus 
vaidmenis ir pareigas, įvertinkite, ar jiems nereikia papildomo mokymo ir paramos, ir įsitikinkite, 
kad visi darbuotojai yra kompetentingi atlikti jiems pavedamas užduotis. 

 Mokykite darbuotojus, kad šie galėtų atlikti ne tik savo, bet ir kitas esmines funkcijas, kad darbo 
vietoje darbas galėtų vykti net nesant pagrindinių darbuotojų. 

 Jeigu įdarbinami laikinieji darbuotojai, svarbu juos informuoti apie darbo vietoje kylančią riziką 
ir, esant būtinybei, surengti jiems atitinkamus mokymus. 

Vadovavimas iš namų dirbantiems darbuotojams 
Įgyvendinant fizinio atsiribojimo priemones, kurios taikomos daugumoje valstybių narių, darbuotojai 
raginami arba įpareigojami dirbti iš namų, jeigu tai yra įmanoma pagal jų darbo pobūdį. Dauguma šių 
darbuotojų pirmą kartą dirba nuotoliniu būdu, ir tikėtina, kad jų darbo aplinka namuose yra daugeliu 
aspektų prastesnė už sukurtą darbo vietoje. Namų aplinkos pritaikymo darbui apimtys priklauso nuo 
konkrečios darbuotojo padėties, taip pat nuo laiko ir išteklių, kuriuos jis gali skirti tokiems pokyčiams 
įgyvendinti. 

Čia pateikiami patarimai, kaip išlikti saugiam ir sveikam dirbant iš namų, tačiau jie daugiausia skirti 
tiems, kurie nuotoliniu būdu dirba nuolat ar ilgą laiką. Toliau pateikiama keletas pasiūlymų, kaip 
sumažinti riziką, kylančią darbuotojams, kurie negalėjo tinkamai parengti savo darbo vietos namuose. 

 Atlikite rizikos vertinimą, į jį įtraukdami nuotoliniu būdu dirbančius darbuotojus ir jų atstovus. 
 Leiskite darbuotojams laikinai į namus pasiimti įrangą, kuria jie naudojasi darbe (jeigu jie patys 

negali to padaryti, apsvarstykite galimybę pasirūpinti jos pristatymu). Tai galėtų būti 
kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas, kėdė, pakoja ar lempa. Saugokite 
įrašus apie tai, kas kokius daiktus paima, kad būtų išvengta painiavos atsinaujinus įprastam 
darbui. 

 Nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams pateikite rekomendacijas dėl darbo vietos įsirengimo 
namuose, kad joje kuo dažniau būtų taikomi ergonomikos principai, pvz., užtikrinama gera 
laikysena ir dažnas judėjimas. 

 Skatinkite darbuotojus reguliariai (kas maždaug 30 minučių) daryti darbo pertraukas, kad jie 
galėtų atsistoti, pajudėti ir išsitiesti. 

 Padėkite nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams naudotis IT įranga ir programine įranga. 
Telekonferencijų ir vaizdo konferencijų priemonės gali tapti būtinos darbui, bet kelti problemų 
jų naudoti neįpratusiems darbuotojams. 

 Užtikrinkite veiksmingą komunikaciją visais lygmenimis, kuri, be kita ko, apimtų ir dirbančiuosius 
iš namų. Tai yra svarbu tam, kad būtų galima perduoti ir aukščiausio lygio vadovų pateikiamą 
strateginę informaciją, ir informaciją apie tiesioginių vadovų pareigas, taip pat nereikėtų pamiršti 
įprastų kolegų socialinių ryšių svarbos. Strateginę informaciją ir tiesioginių vadovų pareigas 
galima aptarti per suplanuotus internetinius posėdžius, o socialinius ryšius galima palaikyti 
naudojant internetinių pokalbių programėles arba virtualiai susitikus prie kavos puodelio. 

 Nenuvertinkite rizikos, kad darbuotojai gali pasijusti izoliuoti ir patirti spaudimą – nesant 
paramos, dėl to gali sutrikti jų psichikos sveikata. Svarbu užtikrinti veiksmingą darbuotojų 
bendravimą su vadovu ir kolegomis bei jų paramą, taip pat galimybę jiems neoficialiai bendrauti 
su kolegomis. Apsvarstykite galimybę rengti reguliarius darbuotojų ar jų grupių susitikimus 
internetu arba galimybę darbuotojams rotacijos būdu pakaitomis dirbti darbo vietoje, jei būtų 
pradėtas laipsniškas grįžimas į darbą. 

 Turėkite omenyje, kad jūsų darbuotojas gali turėti partnerį, kuris taip pat dirba nuotoliniu būdu, 
arba vaikus, kuriems gali reikėti priežiūros, nes jie nėra mokykloje, arba kurie turi prisijungti 
nuotoliniu būdu, kad galėtų toliau mokytis. Kitiems gali reikėti pasirūpinti senyvo amžiaus ar 
lėtinėmis ligomis sergančiais žmonėmis ir asmenimis, kurių judėjimas apribotas. Tokiomis 
aplinkybėmis vadovai turėtų lanksčiai vertinti savo darbuotojų darbo laiką ir našumą ir turėtų 
leisti savo darbuotojams suprasti, kad jie supranta ir lanksčiai vertina susiklosčiusią situaciją. 

https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible


 

   7 

 

COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

 Padėkite darbuotojams nusistatyti racionalias ribas tarp darbo ir laisvalaikio, aiškiai 
informuodami juos apie tai, kada, jūsų manymu, jie turėtų dirbti ir būti pasirengę atlikti reikiamas 
užduotis. 

 
Įtraukite darbuotojus 
Darbuotojų ir jų atstovų dalyvavimas DSS valdyme yra itin svarbus sėkmingai veiklai užtikrinti ir tai yra 
jų juridinė prievolė. Jų dalyvavimas taip pat svarbus numatant priemones, kurios įgyvendinamos darbo 
vietose dėl COVID-19 – tuo metu, kai įvykiai sparčiai keičia vienas kitą, o darbuotojai ir plačioji 
visuomenė patiria didelį netikrumą ir nerimą. 

Svarbu, kad jūs laiku pasitartumėte su savo darbuotojais ir (arba) jų atstovais ir už darbuotojų sveikatą 
ir saugą atsakingais atstovais dėl planuojamų pokyčių ir dėl to, kaip laikinieji procesai bus praktiškai 
įgyvendinami. Bendradarbiavimas su savo darbuotojais vertinant riziką ir rengiant atsakomąsias 
priemones yra svarbi gerosios sveikatos ir saugos praktikos dalis. Už sveikatą ir saugą atsakingi 
atstovai, taip pat sveikatos ir saugos klausimus sprendžiantys komitetai turi unikalią galimybę padėti 
planuoti prevencines priemones ir užtikrinti, kad jos būtų sėkmingai įgyvendinamos. 

Taip pat apsvarstykite, kaip galėtumėte užtikrinti, kad laikinieji darbuotojai ir rangovai galėtų susipažinti 
su ta pačia informacija, kaip ir tiesioginiai darbuotojai. 

 

Pasirūpinkite COVID-19 persirgusiais darbuotojais 
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, dažniausi COVID-19 simptomai yra karščiavimas, 
nuovargis ir sausas kosulys. Kai kurie žmonės užsikrečia COVID-19, bet jiems nepasireiškia jokie 
simptomai ir jų savijauta nepablogėja. Dauguma žmonių (maždaug 80 proc.) pasveiksta netaikant jokio 
specialaus gydymo. Maždaug vienas iš šešių COVID-19 užsikrėtusių žmonių sunkiai suserga ir patiria 
kvėpavimo sunkumų. Vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims, turintiems esminių sveikatos sutrikimų, 
pvz., padidėjusį kraujospūdį, širdies veiklos sutrikimų, arba sergantiems diabetu, dažniau išsivysto 
sunkios formos liga. 

Sunkiai sirgusiems asmenims, net ir pripažinus juos tinkamais dirbti, gali tekti skirti ypatingą dėmesį. 
Yra tam tikrų požymių, leidžiančių manyti, kad koronavirusu persirgusių pacientų plaučių tūris gali būti 
sumažėjęs. Tokiems darbuotojams gali tekti adaptuoti darbą, be to, jiems gali prireikti atostogų 
fizioterapijai. Darbuotojai, kurie kurį laiką buvo gydomi intensyviosios priežiūros skyriuje, gali patirti tam 
tikrų sunkumų. Darbuotojo gydytojas ir profesinės sveikatos tarnyba, jei tokia yra, turėtų patarti, kaip ir 
kada darbuotojas turėtų sugrįžti į darbą. 

 Raumenų silpnumas. Kuo ilgiau asmuo gydomas intensyviosios priežiūros skyriuje, tuo 
sunkesnis raumenų silpnumas jam pasireiškia. Raumenų pajėgumo sumažėjimas taip pat 
pasireiškia esant, pvz., kvėpavimo sistemos negalavimams. Kitas dažnas, bet rečiau 
pripažįstamas reiškinys yra po intensyviosios priežiūros išsivystantis sindromas (angl. Post 
Intensive Care Syndrome, PICS). Jis pasireiškia apytikriai 30–50 proc. į intensyviosios 
priežiūros skyrių paguldytų žmonių ir yra panašus į potrauminio streso sutrikimą. 

 Atminties sutrikimai ir dėmesio sutelkimo sunkumai. Šie negalavimai 
paprastai atsiranda tik po tam tikro laiko. Žmogui pradėjus dirbti, šie sutrikimai ne visada 
atpažįstami. Darbe matomi šie simptomai: atminties sutrikimai ir dėmesio sutelkimo sunkumai, 
negalėjimas tinkamai atlikti tam tikrų užduočių ir suprastėjęs gebėjimas spręsti problemas. 
Todėl svarbu apie iš anksto apie tai žinote, jeigu žinote, kad kas nors buvo gydomas 
intensyviosios terapijos skyriuje. Tinkamas orientavimas yra labai svarbus, nes kai kuriems 
darbuotojams sunku vėl pasiekti ankstesnį savo darbo rezultatų lygį. 

 Sugrįžti į darbą reikia daug laiko. Iš duomenų matyti, kad sunkumų gali kilti nuo 
ketvirtadalio iki trečdalio intensyviosios priežiūros skyriuje gydytų asmenų, nepriklausomai nuo 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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jų amžiaus. Maždaug pusei pacientų reikia metų, kad jie galėtų vėl pradėti dirbti, o iki trečdalio 
pacientų gali niekada negrįžti į darbą. 

Darbo medicinos gydytojai ir profesinės sveikatos tarnybos gali geriausiai patarti, kaip pasirūpinti 
COVID-19 persirgusiais darbuotojais ir kokius pakeitimus gali tekti padaryti jų darbe. Jeigu pas jus nėra 
profesinės sveikatos tarnybos, svarbu šiuos klausimus spręsti jautriai ir gerbiant darbuotojų privatumą 
ir konfidencialumą. 

Turėkite omenyje tai, kad COVID-19 persirgę darbuotojai gali būti stigmatizuojami ir diskriminuojami. 

 

Planavimas ir įgytos patirties pritaikymas ateityje 
Svarbu parengti arba atnaujinti krizės atveju taikytinus nenumatytų atvejų planus dėl veiklos 
sustabdymo ir atnaujinimo ateityje, kaip aprašyta COVID-19 rekomendacijose darbo vietai. Net 
mažosios įmonės gali sudaryti kontrolinį sąrašą, kuris padėtų joms pasirengti, jeigu tokie ar panašūs 
įvykiai kartotųsi ateityje. 

Įmonės, kurios pirmą kartą naudojo nuotolinio darbo metodus, gali apsvarstyti galimybę taikyti juos kaip 
šiuolaikišką ilgalaikę darbo praktiką. COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi galima pasinaudoti 
rengiant arba peržiūrint esamą nuotolinio darbo politiką ir tvarką. 

 

Nuolat domėkitės aktualia informacija 
Viešojoje erdvėje galima rasti itin daug su COVID-19 susijusios informacijos, todėl gali būti sunku atskirti 
patikimą ir tikslią informaciją nuo neaiškios ir klaidinančios informacijos. Visada patikrinkite, ar pirminis 
informacijos šaltinis yra pripažintas ir kompetentingas informacijos teikėjas. Oficialūs informacijos apie 
COVID-19 šaltiniai: 

• Pasaulio sveikatos organizacija 
• Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 
• Europos Komisija 
• Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 

Pradėjus švelninti fizinio atsiribojimo priemones, gali būti paskelbta informacija, skirta konkretiems 
sektoriams, bendruomenėms ar grupėms, ir ji gali būti dažnai atnaujinama. Jūsų šalies sveikatos 
apsaugos ir darbo ministerijos yra parengusios aktualią informaciją ir gali pateikti nuorodų į labiau 
specializuotus šaltinius. 

 

Sektoriai ir profesijos 
Žmonėms, kuriems savo darbe tenka fiziškai bendrauti su daugeliu kitų žmonių, kyla didžiausias 
pavojus užsikrėsti COVID-19. Be sveikatos priežiūros, stacionariosios globos ir priežiūros namuose 
paslaugas teikiančių darbuotojų, pagrindiniai darbuotojai, kuriems kyla didesnis pavojus, yra tie, kurie 
verčiasi maisto produktų tiekimu ir mažmenine prekyba, teikia atliekų surinkimo, komunalines 
paslaugas, dirba policijoje ir apsaugos bei viešojo transporto srityje ir pan. 

Lygiai taip pat, kaip kai kuriose valstybėse kai kurių sektorių veikla buvo apribota anksčiau, nei kitų 
(dauguma atvejų pirmiausia buvo sustabdyta veikla švietimo, laisvalaikio ir pramogų sektoriuose, 
vėliausiai – pramonės ir statybos sektoriuose) grįžimas į darbą sušvelninus priemones taip pat gali vykti 
laipsniškai, bet atvirkštine tvarka. Keliose valstybėse buvo parengtos konkretiems sektoriams skirtos 
gairės dėl COVID-19, nuorodos į dalis jų pateiktos toliau. Daugiau pavyzdžių rasite EU-OSHA arba savo 
nacionalinės DSS institucijos arba instituto svetainėse. 

 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
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Statybos sektorius 
Belgija – greitkelių tiesimo vietos (FR) 

Austrija– statyba (DE) 

Danija – statyba (EN) 

Prancūzija – statyba (FR) 

Prancūzija – statyba (FR) 

Vokietija – statyba (DE) 

Vokietija – meistrai (DE) 

Italija – statyba (IT) 

Ispanija – statyba (ES) 

Jungtinė Karalystė – statyba (EN) 

Australija – statyba (EN) 

Kanada – statyba (EN) 

Tarptautinė statybos sektoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų koordinavimo 
organizacija (angl. ISSHCO) – statyba (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

Mažmeninė prekyba 
Austrija – mažmeninės prekybos įmonės (DE) 

Prancūzija – kasininkai (FR) 

Prancūzija – mažmeninės prekybos parduotuvės (FR) 

Vokietija – kasininkai (DE)  

Vokietija – mažmeninė prekyba maistu ir apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (DE) 

Airija – verslo įmonių ir mažmeninės prekybos sektoriai (EN) 

Nyderlandai – mažmeninė prekyba (NL, EN) 

Ispanija – nuotolinė verslo veikla (ES) 

Ispanija – optikai(ES) 

Ispanija – ortopedai(ES) 

Ispanija – prekybos centrai(ES) 

Ispanija – mažmeninės prekybos parduotuvės (ES) 

Ispanija – prekybos centrai ir maisto produktų mažmenininkai (ES) 

Ispanija – vaistinės(ES) 

Ispanija – vaistinės(ES) 

Ispanija – drabužių valyklos (ES) 

Australija – darbas mažmeninėje prekyboje (EN) 

Kanada – mažmeninė prekyba (EN) 

https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

 

Maisto pramonės sektorius 
Austrija – maisto produktų tvarkymas (DE) 

Austrija – žemės ūkio darbuotojai iš užsienio (DE) 

Prancūzija – kepyklos (FR) 

Prancūzija – augalininkystė (FR) 

Prancūzija – gyvulininkystė (FR) 

Prancūzija – sezoniniai darbuotojai (FR) 

Prancūzija – aprūpinimas maistu ir gėrimais ir maistas išsinešti (FR) 

Prancūzija – skerdyklų veikla (FR) 

Prancūzija – žemės ūkio darbų vykdymo vietos (FR) 

Prancūzija – tiesioginė prekyba ūkiuose (FR) 

Ispanija – žemės ūkis, ūkininkavimas ir žuvininkystė (ES) 

Ispanija – žvejyba, ūkininkavimas ir maisto pramonė (ES) 

Ispanija – ūkininkavimas ir maisto pramonė (ES) 

Ispanija – maisto pramonė (ES) 

Ispanija – žvejybos laivai (ES)  

Australija – žemės ūkis (EN) 

Australija – maisto perdirbimas ir maisto produktų gamyba (EN) 

Kanada – maisto perdirbimas (EN) 

Jungtinė Karalystė – maisto tvarkymo įmonės (EN) 

PSO – maisto tvarkymo įmonės (EN) 

TDO – žemės ūkis ir apsirūpinimas maistu (EN) 

TDO – mažmeninė prekyba maistu (EN) 

 

Transporto sektorius 
Belgija – aviacija (FR) 

Belgija – laivyba (FR) 

Belgija – telekomunikacijos ir paštas (FR) 

Belgija – vairuotojo pažymėjimai ir techninė kontrolė (FR)  

Danija – prekių gabenimas (DK) 

Suomija – viešojo transporto priemonių vairuotojai (FI, SV, EN) 

Suomija – krovininiai laivai (EN) 

Prancūzija – pristatymo paslaugos (FR) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

Transporto sektorius 
Prancūzija – grynųjų vežimo įmonės ir vertybių tvarkymas (FR) 

Prancūzija – krovinių vežimo ir logistikos paslaugos 

Prancūzija – automobilių remonto paslaugos (FR) 

Prancūzija – degalinės (FR) 

Vokietija – transportas (DE) 

Vokietija – diagnostinius mėginius gabenantys pasiuntiniai (DE) 

Vokietija – taksi paslaugos (DE) 

Vokietija – autobusai (DE) 

Vokietija – vidaus vandenų laivyba (DE) 

Vokietija – federaliniai vandens keliai (DE) 

Vokietija – vandens keliai ir laivyba (DE) 

Vokietija – krovininiai konteineriai (DE) 

Vokietija – jūrų transportas (DE) 

Vokietija – oro transportas (DE) 

Vokietija – paštas ir siuntinių pristatymas (DE) 

Italija – transportas (IT) 

Nyderlandai – transportas ir logistika (NL) 

Nyderlandai – transportas ir logistika (NL) 

Ispanija – transportas ir judumas (ES) 

Ispanija – žuvininkystė(ES)  

Ispanija – transportas, pristatymas, pakrovimas ir iškrovimas (ES) 

Ispanija – krovėjai(ES) 

Ispanija – transportas ir logistika (ES) 

Ispanija – transportas: krovininio transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio laikas (ES) 

Ispanija – DUK vairuotojams (ES) 

Ispanija – kaukių dalijimas sausumos transporte (ES) 

Ispanija – logistika ir infografikai (ES) 

Ispanija – logistika(ES) 

Ispanija – transporto priemonių dezinfekavimas ir vairuotojų higiena (ES) 

Ispanija – glaustas vadovas transporto priemonių dezinfekavimo ir vairuotojų higienos 
klausimais (ES) 

Ispanija – vaizdo įrašas apie transporto priemonių dezinfekavimą (ES) 

Ispanija – pristatymo paslaugas teikiantys darbuotojai (ES)  

ES (EASA) – orlaiviai ir oro uostai (EN) 

EU (EASA) – malūnsparniai (ES) 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

Transporto sektorius 
EU (EMSA) – jūrų transportas (EN ir kitomis kalbomis) 

Australija – krovinių vežimas keliais (EN) 

Australija – sandėliavimas ir logistika (EN) 

Australija – vairuotojai ekspeditoriai (EN) 

Australija – taksi ir pavėžėjimo paslaugos (EN) 

Kanada – pristatymo į namus ir kurjerių paslaugos (EN) 

Kanada – lėktuvų ir antžeminės įgulos (EN) 

Jungtinė Karalystė – vairavimo ir kelių eismo sauga (EN) 

Jungtinė Karalystė – laivyba ir jūrų uostai (EN) 

Jungtinė Karalystė – transporto sektorius (EN) 

Jungtinė Karalystė – krovinių vežimas (EN) 

JAV – klientų aptarnavimas ir registracija oro uostuose (EN) 

JAV – oro uostų bagažo ir krovinių krovėjai (EN) 

JAV – oro uostų keleiviams padedantys pagalbiniai darbuotojai (EN) 

JAV – vežimo autobusais paslaugų teikėjai (EN) 

JAV – vežimo traukiniais paslaugų teikėjai (EN) 

JAV – autobusų ir geležinkelio stočių darbuotojai (EN) 

TDO – jūrų laivyba ir žvejyba (EN) 

TDO – civilinė aviacija (EN) 

IRU – krovininio transporto priemonių vairuotojai (EN) 

 

Techninės priežiūros ir buitinės paslaugos 
Belgija – buitinių atliekų surinkimas (FR) 

Belgija – atliekų surinkimas (FR) 

Prancūzija – sodininkystė (FR) 

Prancūzija – prekinė daržininkystė (FR) 

Prancūzija – priežiūra (FR) 

Prancūzija – buitinės atliekos (FR) 

Prancūzija – pramoninio skalbimo paslaugos (FR) 
Prancūzija – techninės priežiūros darbuotojai (FR) 
Prancūzija – santechniko paslaugos: sanitarinės technikos įrengimas (FR) 
Prancūzija – gedimų šalinimas namuose (FR) 
Vokietija – prekybininkai (DE) 
Vokietija – atliekų surinkimas (DE) 
Vokietija – atliekų surinkimas iš sveikatos priežiūros įstaigų (DE) 
Ispanija – atliekų tvarkymas (ES) 
Australija – komunalinės paslaugos (EN) 

http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

Techninės priežiūros ir buitinės paslaugos 
Jungtinė Karalystė – su gydymu nesusijusių įstaigų valymas (EN) 
JAV – autobusų techninės priežiūros darbuotojai (EN) 
JAV – orlaivių techninės priežiūros darbuotojai (EN) 

 

Laisvalaikis ir pramogos 
Belgija – plaukiojimas valtimi ir vandens sportas (FR) 

Belgija – žvejyba ir medžioklė (FR) 

Prancūzija – jojimas (FR) 

Prancūzija – registratoriai (naktiniai budėtojai) (FR) 

Prancūzija – kambarių tvarkytojai ir valytojai (FR) 

Suomija – paslaugų sektorius (FI, SV, EN) 

Vokietija – telekomunikacijos (DE) 

Ispanija – turizmas(ES)  

Kanada – restoranai ir maitinimo paslaugos (EN) 

PSO – viešbučiai ir svečių namai (EN) 

TDO – turizmas (EN)  
 

Švietimas 
Australija – darželiai ir vaikų priežiūros paslaugos (EN)  

Jungtinė Karalystė – švietimo įstaigos (EN) 

JAV – mokyklos ir vaikų priežiūra (EN) 

JAV – kolegijos ir universitetai (EN) 

PSO – mokyklos (EN) 

TDO – švietimas (EN) 
 

Kirpėjų paslaugos 
Austrija – kirpėjai (DE) 

Prancūzija – kirpėjai (FR) 

Vokietija – kirpėjai (DE) 

Ispanija – kirpėjai (ES) 

Šveicarija – kirpėjai (DE, FR, IT) 

Australija – kirpėjų paslaugos (EN)  
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos 
Austrija – parengiamosios priemonės ligoninėse (DE) 

Austrija – apsauginės priemonės ligoninėse (DE) 

Austrija – akušerija (DE) 

Austrija – bendrosios praktikos gydytojai (DE) 

Austrija – skiepijimas (DE) 

Austrija – gyventojų sveikatos priežiūra (DE) 

Austrija – ilgalaikės slaugos įstaigų slaugytojai (DE) 

Austrija – asmeninės apsaugos priemonės slaugytojams ir pagalbiniams darbuotojams (DE) 

Austrija – kaukių ir nosies apsaugos priemonių rūšys (DE) 

Austrija – kraujo ir audinių donorystė (DE) 

Austrija – sveikatos priežiūros darbuotojų psichikos sveikata (DE) 

Austrija – gyventojų psichikos sveikata (DE) 

Austrija – tėvų ir vaikų globėjų psichikos sveikata (DE) 

Austrija – sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir komandų vadovų psichikos sveikata (DE) 

Vokietija – greitosios pagalbos ir nemedicininės skubiosios pagalbos paslaugos (DE) 

Italija – sveikatos priežiūros darbuotojai (IT) 

Ispanija – socialinės priežiūros paslaugos (ES) 

Ispanija – slaugos namai (ES) 

Ispanija – priežiūra namuose (ES) 

Ispanija – priežiūros namuose pagalbiniai darbuotojai (ES) 

Ispanija – slaugos namai ir stacionarinių socialinių paslaugų centrai (ES) 

Ispanija – sveikatos priežiūra: atliekų tvarkymas (ES) 

Ispanija – sveikatos priežiūra (ES) 

Ispanija – sveikatos ir socialinės priežiūros specialistai (ES) 

Ispanija – pacientų priežiūra (ES) 

Ispanija – skubiosios pagalbos skyriai (ES) 

Ispanija – intensyviosios priežiūros skyriai (ES) 

Ispanija – nėščiosios ir naujagimiai (ES) 

Ispanija – vaikų sveikatos priežiūra (ES) 

Ispanija – pirminė sveikatos priežiūra (ES) 

Ispanija – dializės skyriai (ES) 

Ispanija – mirusiųjų kūnų tvarkymas (ES) 

Ispanija – sveikatos priežiūros specialistų gerovė (ES) 

Ispanija – slaugytojų gerovė (ES) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos 
Ispanija – invazinės procedūros kardiologijoje (ES) 

Ispanija – apsaugos priemonės pagal veiklos rūšį (ES) 

Ispanija – asmeninių apsaugos priemonių naudojimas COVID-19 pandemijos metu ir protokolo 
vykdymo pradžia ir nutraukimas (ES) 

Ispanija – techninės paslaugos (ES) 

Australija – sveikatos priežiūros ir senyvų pacientų slaugos paslaugų teikėjai (EN) 

Kanada – vaikų priežiūra (EN) 

Kanada – skubioji pagalba ir pacientų priėmimas (EN) 

Kanada – pirmieji reaguotojai (EN) 

Kanada – ilgalaikė slauga (EN) 

Jungtinė Karalystė – slaugos namai (EN) 

Jungtinė Karalystė – benamių prieglaudos (EN) 

Jungtinė Karalystė – sveikatos priežiūros specialistai (EN) 

Jungtinė Karalystė – palatos intubuotiems pacientams (EN) 

Jungtinė Karalystė – invazinės procedūros kardiologijoje (EN) 

JAV – benamių prieglaudos (EN) 

JAV – pensinio amžiaus žmonių bendruomenės (EN) 

TDO – sveikatos priežiūros sektorius (EN) 

TDO – viešoji skubioji pagalba (EN) 

PSO – slaugos namai (EN) 

PSO – sveikatos priežiūros darbuotojų sauga ir sveikata (EN) 
 
 

Viešosios tvarkos palaikymas ir kalėjimai 
Belgija – policija (FR) 

Ispanija – kalėjimai (ES) 

Jungtinė Karalystė – kalėjimai (EN) 

JAV – pirmieji reaguotojai ir policija (EN) 

JAV – kalėjimai (EN) 

JAV – oro uostų apsaugos darbuotojai (EN) 

PSO – kalėjimai (EN) 

 

https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
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COVID-19. Grįžimas į darbo vietą: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga 

Kita 
Austrija – asmeninių trenerių paslaugos (DE) 

Belgija – mokyklos ir darželiai (FR) 

Belgija – privalomasis švietimas (FR) 

Belgija – aukštasis mokslas (FR) 

Belgija – socialinių įgūdžių ugdymas (FR) 

Belgija – laidojimo rūmai (FR) 

Belgija – veterinarijos gydytojai (FR) 

Belgija – gyvūnai augintiniai (FR) 

Belgija – gyvūnų prieglaudos (FR) 

Belgija – tarpvalstybiniai darbuotojai (FR) 

Suomija – priežiūros namuose paslaugas teikiantys darbuotojai (ES) 

Prancūzija – užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos (FR) 

Prancūzija – už laidotuves atsakingi asmenys (FR) 

Prancūzija – sezoninis darbas (FR) 

Prancūzija – apsaugos paslaugos (FR) 

Prancūzija – medienos pramonė ir įmonės (FR) 

Vokietija – su klientais bendraujantys meistrai (DE) 

Vokietija – laidojimo rūmai (DE) 

Vokietija – darbas biure (DE) 

Italija – valstybės tarnyba (IT) 

Ispanija – laidojimo rūmai (ES) 

Ispanija – laidojimo rūmai: biologiniai agentai (ES) 

Ispanija – mirusiųjų kūnų tvarkymas (ES) 

Ispanija – pramonė (ES) 

Ispanija – pramonė (ES) 

Ispanija – pramonė (ES) 

Ispanija – gyvūnų augintojų savininkai ir veterinarijos klinikos (ES) 

Ispanija – veterinarijos klinikos (ES) 

Ispanija – geroji patirtis darbo vietoje (ES) 

Ispanija – metalo apdirbimo pramonė (ES) 

Australija – mažoji pramonė (EN) 

Australija – darbas biure (EN) 

Kanada – gamyba (EN) 

Kanada – gavyba (EN) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
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Kita 
Kanada – laikinosios darbininkų gyvenamosios patalpos (EN) 

Kanada – stigmatizavimo prevencija (EN) 

Jungtinė Karalystė – dirbantieji iš namų (EN) 

Jungtinė Karalystė – pasirūpinimas mirusiaisiais (EN) 

Jungtinė Karalystė – laidotuvės (EN) 

JAV – bažnyčios (EN) 

TDO – automobilių pramonė (EN) 

TDO – tekstilės, drabužių, odos ir avalynės pramonės sektoriai (EN) 
 

Nacionaliniai informacijos rinkiniai (neišsamus sąrašas)  
Austrija – specialistams skirta informacija (DE) 

Belgija – naudingos nuorodos (FR, NL) 

Prancūzija – gairės įmonėms ir darbuotojams (FR) 

Vokietija – patarimai įmonėms ir darbuotojams (FR) 

Ispanija – rizikos vertinimas tęsiantis COVID-19 pandemijai (ES) 

Kanada – kiekvienam sektoriui skirti patarimai (EN) 

Jungtinė Karalystė – gairės su gydymu nesusijusioms įstaigoms (EN) 

JAV – gairės įmonėms ir darbdaviams (EN) 

TDO – kiekvienam sektoriui skirta informacija (EN)  

Pastaba. 2020 m. balandžio 16 d. veikė ne visos šiame straipsnyje pateiktos nuorodos 

 

 
 
 
Autorius (-iai) William Cockburn, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA). 

 

© Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2020 m. 

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį. 

https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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