РОБОТОДАВЦІ:
ЯК СТВОРИТИ
БЕЗПЕЧНІШЕ ВІД COVID РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Роботодавц несуть в дпов дальн сть за зменшення ризику зараження COVID-19 на
робочому м сц . П дприємства в д грають важливу роль у захист як своїх
сп вроб тник в, так кл єнт в в д COVID-19.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БУЛО СТВЕРДЖЕНО АБО ПІДОЗРІЛО, ЩО У
ПРАЦІВНИКА COVID-19
Заохочуйте прац вника пройти тестування залишитися вдома з
роботи, якщо в них є симптоми, под бн на

COVID.

Закон вимагає в д роботодавц в дозволяти прац вникам
користуватися нарахованим часом на в дпустку у зв’язку з хворобою
або в дпустками, якщо вони виявляють позитивний результат на

COVID-19 або були в контакт з кимось, у кого є в рус.
Зверн ть увагу прац вник в на доступн ресурси за адресою

kingcounty.gov/covid/workers (веб-стор нка т льки англ йською).

Зв льняти або помстить
прац внику за
пов домлення про
занепокоєння
щодо безпеки та здоров’я
робочого середовища
протизаконно для будьякого роботодавця.

ЯК СТВОРИТИ БЕЗПЕЧНІШІ ПЕРЕРВИ
М сце, куди прац вники йдуть в дпочивати протягом робочого дня, може бути м сцем
високого ризику для передач COVID-19 . Роботодавц можуть зробити важлив кроки, щоб
захистити прац вник в п д час перерв.
М сце перерв: Якщо є в льне м сце, заохочуйте роб тник в робити перерви на в дкритому пов тр або
дозволяйте прац вникам робити перерви в додаткових прим щеннях, як добре пров трюються.
М стк сть: Обмежте зайнят сть зал в для перерв до не б льше, н ж

50 в дсотк в.

Час перерви: Регулюйте час перерв у р зний час для зменшення к лькост роб тник в у груп .
Соц альне дистанц ювання: Прац вники повинн завжди тримати в дстань щонайменш

6 фут в в д

нших, у тому числ п д ча перерв. Розташуйте столи та ст льц , щоб сп вроб тники знаходились на

6 фут в, коли сидять (краще б льше м сця).
Вентиляц я: Щоб зменшити передачу в русу пов тряно-крапельним шляхом, подумайте про вжиття
заход в для покращення вентиляц ї на робочому м сц (веб-стор нка т льки англ йською),
проконсультувавшись з фах вцем HVAC (опалення, вентиляц ї та кондиц ювання пов тря).
Використання маски: Нагадуйте прац вникам носити маски, коли вони не їдять не п’ють.
Вив ски : Розм ст ть вив ски, що нагадують прац вникам носити покриття для обличчя, п дтримувати
ф зичне дистанц ювання, практикувати часте миття рук та стежити за особистим здоров’ям.
в дстан щонайменше
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