23. 07. 2020 г.

Информационен лист на службата по охраната на труда на
Свободна държава Саксония
 Мерки за защита от заразяване с Корона-вируса за помощници
при прибирането на реколтата и сезонни работници в
предприятията и в помещенията за настаняване
Корона-пандемията засяга също и трудовата дейност. За да прекъсне веригата на
заразяването в предприятията, федералното правителство реши да предприеме
допълнителни мерки за защита от инфекцията. „SARS-CoV-2 стандарт за трудова
безопасност“1) съдържа описание на универсално приложимите мерки за
безопасност при работа. Те трябва да осигурят опазването на здравето на
служителите и да допринесат за възстановяването на стопанската активност.
Следните (незабавни) мерки конкретизират тези изисквания. Мерките са
предназначени да дадат възможност на работодателите и служителите (както и на
доброволните помощници при прибирането на реколтата) да изпълнят
задълженията си съгласно Закона за охрана на труда (ArbSchG), Наредбата за
изискванията за работното място (ArbStättV) и SARS-CoV-2-стандарта за трудова
безопасност, за да намалят съвместно риска от заразяване при реколтата:
A) Пристигане в предприятието / заемане на помещенията за настаняване


Забележка: Всички новопристигнали трябва през първите 14 дни стриктно
да живеят и работят отделно от останалите служители! Тук трябва да се
спазват действащите разпоредби на Свободна държава Саксония по
отношение на карантината за пристигащите и връщащите се пътуващи. 2)



При настаняването в помещенията трябва да се определят възможно малки и
постоянни екипи, които след това също да работят заедно.1) Трябва да се
гарантира, че определените екипи остават непроменени!



Работодателят трябва да осигури подходящо настаняване (контейнери за
настаняване, каравани) за служителите (Правилник за местата на работа ASR
A4.4). Ако работодателят не може да осигури необходимите помещения за
настаняване, той трябва да осигури друго подходящо настаняване
(Приложение 4.4, Наредба за изискванията за работното място).
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Ако е възможно, на отделните екипи се предоставят собствени общи
помещения (санитарни помещения, кухни, общи помещения), за да се
избегнат допълнителните усложнения, които се налагат, когато помещенията се
използват от различни екипи поради необходимостта от почистване и
достатъчно проветряване между ползванията.1)



Принципно трябва да се осигури индивидуална заетост на спалните
помещения. Настаняването на няколко лица заедно в спалното помещение
обикновено е разрешено само за партньори или близки роднини. 1)



Трябва да се осигурят допълнителни помещения за ранната изолация на
заразените. 1)

Б) Обзавеждане на помещенията за настаняване


Забележка: Всички новопристигнали трябва през първите 14 дни стриктно
да живеят и работят отделно от останалите служители! 2)



Трябва да се гарантира, че разстоянията за безопасност в помещенията за
настаняване са осигурени! Обикновено трябва да има поне 8 м2 използваемо
пространство на жител. Поради риска от заразяване, обзавеждането на
жилищните пространства (стая/ пространство) трябва да се извърши по такъв
начин, че да се гарантира разстояние за безопасност от поне 1,5 м между
отделните места за сядане на служителите / жителите. В противен случай се
изискват по-големи помещения.



Трябва да се гарантира, че няма контакти между различни екипи! Ако все
пак в обосновани единични случаи зоните в помещенията за живеене трябва
да се използват от различни екипи, напр. общите части, санитарните помещения
и кухните, контактите между отделните екипи трябва чрез организационни мерки
да бъдат предотвратени. За това са пригодни напр. различни часове на
използване, които се определят предварително за отделните екипи. Освен това
трябва да се предвидят времеви прекъсвания между съответните използвания,
за да се изключат твърдо възможностите за контакт между отделните екипи. В
допълнение, между използванията помещенията трябва да бъдат достатъчно
проветрени и почистени. Специално дръжките на вратите, кранчетата и
тоалетните трябва да се почистват многокротно всеки ден. Трябва да се осигурят
достатъчно дезинфектанти (най-малко 1 дозатор на стая, баня, тоалетна, кухня).



Помещенията за настаняване трябва да се проветряват и почистват
редовно и често! За кухните в помещенията за настаняване трябва да се
предвидят съдомиялни машини, тъй като за дезинфекцията на съдовете се
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изискват температури над 60 °C. Трябва да се предоставят и перални или да се
организира редовно пране.1)
В) Организация на работата


Забележка: Всички новопристигнали трябва през първите 14 дни стриктно
да пътуват към до месторабота и работят отделно от останалите
служители! 2)



Трябва да се гарантира, че пътуването между помещенията за настаняване
и работното място се осъществява
o само в съответните определени малки екипи или
o само на половин натоварване, за да се поддържа разстоянието за
безопасност от поне 1,5 м или
o само с маска на устата и носа.
Освен това трябва да се осигури допълнително оборудване за фирмените
превозни средства със артикули за хигиена и дезинфекция на ръцете, както
и с хартиени кърпи и торби за боклук. Купетата на фирмените превозни
средства трябва да се почиства редовно, особено ако те се използват от няколко
души.1)



Трябва да се гарантира, че служителите по възможност не контактуват
помежду си по време на работа. Доколкото е възможно, трябва да се спазват
разстоянията за безопасност от най-малко 1,5 м по време на всички дейности.
Тези разстояния между определените малки екипи (напр. 2 до 3 души) трябва да
бъдат стриктно гарантирани.1) Това може да се реализира, напр. чрез работни
зони, които са възможно най-отдалечени една от друга, като се използват в
различно време съоръженията за обща употреба или с различни начало и край
на работата). Където разстоянието за безопасност поради причини, свързани с
работата или организацията не може да бъде спазено, трябва да се
предприемат алтернативни мерки за безопасност. Така между работните места
трябва да се инсталират разделителни плоскости, по възможност прозрачни,
(например защитни екрани / фолиа между служители, които работят един до друг
и между служители, работещи един срещу друг на машини за сортиране).
Алтернативна мярка е носенето на маски за уста и нос.1)


Трябва да се гарантира, че за служителите са на разположение
съответстващи на наредбите санитарни помещения (виж Правилник за
местата на работа ASR A4.1). В санитарните помещения трябва да има
достатъчен брой съоръжения за миене на ръце с течаща вода, сапун и
кърпи за еднократна употреба. Предоставянето на подвижни тоалетни
кабини без съоръжения за миене на ръце не съответства на настоящите
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хигиенни изисквания в актуалната ситуация с опасност от заразяване.
Подвижните тоалети без съоръжения за миене на ръце могат да се използват
само, ако непосредствено до тях има съоръжение за миене на ръце с
достатъчно течаща вода, сапун и кърпи за еднократна употреба. Водата
може да се предостави и в по-големи контейнери, които са снабдени с
устройство за източване (кран за вода). Размерът на резервоара за вода
трябва да бъде такъв, че да има достатъчно течаща вода за правилно
измиване на ръцете. Правилно миене на ръцете означава: поне 20-30
секунди (изисквания на здравните служби).


Трябва да се гарантира, че когато помещенията или зоните за почивка се
ползват от служители от различни екипи, контактът между отделните екипи
е изключен. За това са подходящи организационни мерки като предварително
определени различни времена на използване за отделните екипи. Освен това
трябва да има времеви прекъсвания между съответните ползвания, за бъдат
изключени стриктно възможностите за контакт между отделните екипи. В
допълнение, помещенията за почивка трябва да са достатъчно големи, за да се
поддържа разстоянието за безопасност от поне 1,5 м между служителите.
Стаите и зоните за почивка трябва да бъдат добре проветрени и почистени
между ползванията.



Трябва да се гарантира, че личните предпазни средства и работното облекло
се използват само от съответните лица и се съхраняват отделно от
ежедневното облекло. Работното облекло трябва да се почиства редовно.



Трябва да се гарантира, че всички служители, работещи на полето / при
прибирането на реколтата, са получили, разбрали и документирали
необходимата информация за мерките за безопасност, които трябва да се
спазват. Трябва да се обяснят мерките за безопасност, трябва да се посочи
спазването на личните и организационните хигиенни правила (изискване за
разстояние, „етикет за кашлица и кихане“, хигиена на ръцете, лични предпазни
средства и работно облекло). Информацията, предоставена от Федералния
център за здравно образование (BZgA), също е полезна за инструктаж.

Моля, имайте предвид, че вие като работодател сте отговорни за
безопасността и здравето на сезонните работници / помощниците при
прибирането на реколтата!
Освен това, с описаните мерки вие също така изпълнявате социалната отговорност,
която носи всеки, за прекъсване на инфекциозната верига.
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Имате ли въпроси? Моля, обърнете се към:
Landesdirektion Sachsen, Abteilung 5 Arbeitsschutz (Дирекция на провинция
Саксония, отдел 5 Охрана на труда)
Можете да намерите регионалните данни за контакт на Дирекция на провинция
Саксония, отдел охрана на труда на уебстраницата на Администрацията по
охрана на труда на Свободна държава Саксония.
Чуждестранните сезонни работници получават помощ в Консултативен център за
чуждестранни работници (Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte (BABS)“)

Този информационен лист съответства на актуалното състояние. Поради
динамичната ситуация изискванията ще бъдат актуализирани. Настоящата
информация е събрана на Централния информационен портал на саксонското
правителство.
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