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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Pamatinformācija un pamatnostādņu darbības joma 
Šo juridiski nesaistošo pamatnostādņu mērķis ir palīdzēt darba devējiem un darba ņēmējiem uzturēt 
drošību un saglabāt veselību darba vidē, kas ir būtiski mainījusies Covid-19 pandēmijas dēļ. 
Pamatnostādnēs ir sniegti ieteikumi par tālāk norādītajiem jautājumiem. 

Riska novērtēšana un attiecīgi pasākumi: 
 pēc iespējas mazāka Covid-19 ekspozīcija; 
 darba atsākšana pēc slēgšanas perioda; 
 darba turpināšana, lielai darbinieku daļai neesot darba vietā; 
 no mājām strādājošu darbinieku pārvaldība. 

Darbinieku iesaistīšana 

Rūpes par saslimušiem darbiniekiem 

Plānošana un mācīšanās nākotnei 

Pienācīga informētība 

Informācija nozarēm un profesijām 

Šajās pamatnostādnēs ir ietverti tādu vispārēju pasākumi piemēri, kas atkarībā no attiecīgās darba 
situācijas var palīdzēt darba devējiem panākt drošu un veselīgu darba vidi pēc darbības atsākšanas. 

Dokumentā ir iekļautas saites uz būtisku EU-OSHA informāciju, un tā beigās ir saraksts ar dažādu 
organizāciju sagatavotajiem uzziņas avotiem, kas paredzēti dažādām nozarēm un profesijām. Ņemiet 
vērā, ka šajās pamatnostādnēs sniegtā informācija neattiecas uz veselības aprūpes vidi, par ko ir 
pieejami īpaši ieteikumi (piemēram, ECDC, PVO, CDC ieteikumi). 

Ja jums ir konkrēti jautājumi vai bažas, kas nav aplūkotas šajā dokumentā, vērsieties pēc informācijas 
vietējās iestādēs, piemēram, veselības aprūpes dienestā vai darba inspekcijā. 

 

Ievads 
Sākoties 2019. gadā jaunā koronavīrusa ierosinātās slimības (Covid-19) pandēmijai, lielākajā daļā 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu slimības izplatības apkarošanai tika ieviesti daudzi pasākumi, 
tostarp tādi, kas attiecas uz darba vietām. Tā kā šī krīze būtiski ietekmē darba pasauli, visām 
sabiedrības daļām — tostarp uzņēmumiem, darba devējiem un sociālajiem partneriem — jārīkojas, lai 
aizsargātu darbiniekus, viņu ģimenes locekļus un sabiedrību kopumā. 

Ierobežojumu raksturs un apmērs, piemēram, nebūtisku darbību apturēšana, atšķiras dažādās ES 
dalībvalstīs un nozarēs, tomēr ievērojamai daļai darba ņēmēju ir jāstrādā no mājām vai, ja darbu nav 
iespējams veikt attālināti, jāpaliek mājās, kas bieži notiek saskaņā ar nolīgumu par ienākumu 
aizstāšanu. 

Kad ar fiziskas distancēšanās pasākumiem ir panākts pietiekams Covid-19 infekcijas izplatības rādītāju 
samazinājums, valsts iestādes ļauj pakāpeniski atsākt darba gaitas. To dara pa posmiem, vispirms 
atļaujot atsākt tādu darbu, ko uzskata par būtisku veselības aizsardzībai un tautsaimniecībai, un kā 
pēdējo ļaujot atsākt darbu, ko iespējams sekmīgi veikt no mājām. Taču neatkarīgi no tā, kā un cik lielā 
mērā atsāksies ierastās darba gaitas, visticamāk, daži pasākumi kādu laiku paliks spēkā, lai izvairītos 
no infekcijas rādītāju krasa pieauguma (Covid-19: norādījumi darba vietām). Turklāt ir iespējams, ka 
inficēšanās rādītāju palielināšanās dēļ kaut kad nākotnē dažos gadījumos atkal būs jāievieš 
ierobežojoši pasākumi. 

Covid-19 krīze rada spriedzi darba devējiem un darba ņēmējiem, kuriem bija vai nu ļoti īsā laikā jāievieš 
jaunas procedūras un prakse, vai jāaptur darbs un saimnieciskā darbība. Ar darba drošību un veselības 
aizsardzību praktiski tiek atbalstīta atgriešanās darba vietā — attiecīgi profilaktiskie pasākumi palīdzēs 
panākt drošu un veselībai nekaitīgu atgriešanos darbā pēc fiziskās distancēšanās noteikumu 
atvieglošanas, kā arī veicinās Covid-19 pārneses iegrožošanu. 

 

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
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Atjauniniet savu riska novērtējumu un veiciet attiecīgus 
pasākumus 
Tāpat kā parastos darba apstākļos, arī ar Covid-19 saistīto pasākumu kontekstā darba drošības un 
veselības aizsardzības (OSH) pārvaldību sāk, apzinot un izvērtējot risku gan fiziskajā, gan 
psihosociālajā darba vidē. Darba devējiem ir pienākums pārskatīt savu riska novērtējumu, kad tiek 
veiktas izmaiņas darba procesā, un ņemt vērā visus riskus, tostarp tos, kas ietekmē garīgo veselību. 
Pārskatot riska novērtējumu, jāpievērš uzmanība jebkādām novirzēm no normas vai situācijām, kas 
rada problēmas, un jāapsver, kā tās varētu palīdzēt organizācijai ilgtermiņā kļūt izturētspējīgākai. 
Atcerieties, ka ir svarīgi riska novērtējuma pārskatīšanā iesaistīt darbiniekus un viņu pārstāvjus un 
pieaicināt jūsu riska novēršanas vai arodveselības pakalpojumu sniedzēju, ja tāds ir. Novērtēšanas 
vajadzībām no publiskām iestādēm iegūstiet aktuālu informāciju par Covid-19 izplatību jūsu reģionā. 
Kad riska novērtējums ir atjaunināts, nākamais uzdevums ir izveidot rīcības plānu ar attiecīgiem 
pasākumiem. Tālāk tekstā ir minēti daži ar Covid-19 saistītu problēmu piemēri, kas jāapsver, veidojot 
šādu rīcības plānu. 

Pēc iespējas mazāka Covid-19 ekspozīcija 
Lai īstenotu drošu darba praksi Covid-19 ekspozīcijas ierobežošanai darbā, vispirms ir jāizvērtē risks 
un tad jāievieš kontroles pasākumu hierarhija. Tas nozīmē tādu kontroles pasākumu īstenošanu, kas, 
pirmkārt, novērš risku, bet, ja tas nav iespējams, samazina darbinieku ekspozīciju. Sāciet ar kolektīviem 
pasākumiem un, ja nepieciešams, papildiniet tos ar individuāliem pasākumiem, piemēram, 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL). Tālāk ir minēti daži kontroles pasākumu piemēri, taču to 
rakstura dēļ ne visi no šiem pasākumiem ir piemēroti visās darba vietās vai profesijās. 

 Pašlaik veiciet tikai būtiski nepieciešamo darbu; daļu darba var būt iespējams atlikt līdz laikam, 
kad risks būs mazāks. Ja iespējams, sniedziet pakalpojumus attālināti (pa tālruni vai ar video 
starpniecību), nevis klātienē. Gādājiet, lai darba vietā atrastos tikai tie strādājošie, kuri ir 
nepieciešami darba veikšanai, un samaziniet trešo personu klātbūtni. 

 Pēc iespējas samaziniet fizisku saskari starp strādājošajiem (piemēram, sapulcēs vai 
pārtraukumos). Izolējiet darbiniekus, kuri var droši veikt savus uzdevumus vienatnē un kuriem 
nevajag specializētu aprīkojumu vai iekārtas, ko nevar pārvietot. Piemēram, kad vien 
iespējams, nokārtojiet, lai darbinieki vieni paši strādātu tukšā kabinetā, personāla telpā, ēdnīcā 
vai sapulču zālē. Ja iespējams, lūdziet neaizsargātus darbiniekus (gados vecākus cilvēkus un 
darbiniekus ar hroniskām saslimšanām (tostarp hipertensiju, plaušu vai sirds veselības 
problēmām, cukura diabētu), vai darbiniekus, kuriem tiek veikta pretvēža vai cita imūnsupresīva 
terapija, kā arī grūtnieces strādāt no mājām. Strādājošajiem, kuru tuviem ģimenes locekļiem ir 
augsts risks, arī var būt jāstrādā attālināti. 

 Novērsiet vai, ja tas nav iespējams, ierobežojiet fizisku saskari ar klientiem un starp tiem. To 
var panākt, piemēram, pieņemot pasūtījumus internetā vai pa tālruni, nodrošinot bezkontakta 
piegādi vai kontrolējot ienākšanu telpās (vienlaikus arī izvairoties no drūzmēšanās ārpusē), kā 
arī fizisku distancēšanos gan telpās, gan ārpus tām. 

 Veicot preču piegādi, atstājiet tās paņemšanai vai piegādājiet ārpus telpām. Informējiet 
transportlīdzekļu vadītājus par atbilstošu higiēnu kabīnē un nodrošiniet viņiem piemērotu 
dezinfekcijas gēlu un salvetes. Piegādes jomā strādājošajiem jāļauj izmantot tādas telpas kā 
tualete, ēdnīca, ģērbtuve un dušas, taču jāievēro attiecīgi piesardzības pasākumi (piemēram, 
vienlaikus telpu drīkst izmantot tikai viens lietotājs, kā arī regulāri jāveic uzkopšana). 

 Uzstādiet starp darbiniekiem necaurlaidīgu barjeru, jo īpaši tad, ja viņi nevar uzturēties vismaz 
divu metru attālumā viens no otra. Var izmantot īpaši šim mērķim izgatavotas barjeras vai 
improvizēt, lietojot tādus materiālus un priekšmetus kā plastmasas loksnes, starpsienas, 
pārvietojamas kumodes vai uzglabāšanas sekcijas. Jāizvairās izmantot priekšmetus, kas nav 
no blīva materiāla vai kam ir šķirbas, piemēram, puķu podus vai ratiņus, vai kas rada jaunu 
risku, piemēram, paklupšanas vai priekšmetu nokrišanas dēļ. Ja nevar izmantot barjeru, lielāks 
atstatums starp darbiniekiem jāpanāk, piemēram, nodrošinot, ka starp darbiniekiem ir vismaz 
divi tukši galdi katrā virzienā. 

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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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

 Ja no ciešas saskares nevar izvairīties, gādājiet, lai tā nebūtu ilgāka par 15 minūtēm. 
Samaziniet saskari starp dažādām jūsu uzņēmuma daļām maiņas sākumā un beigās. 
Organizējiet pārtraukumus ēdienreizēm tā, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kuri vienlaikus 
uzturas ēdnīcā, personāla telpā vai virtuvē. Nodrošiniet, ka labierīcībās un ģērbtuvēs vienlaikus 
atrodas tikai viens darbinieks. Uz galvenajām durvīm novietojiet zīmi, kas norāda, kad kāda no 
tualetēm tiek izmantota, lai panāktu, ka vienlaikus tur uzturas tikai viens cilvēks. Organizējiet 
maiņas, ņemot vērā uzkopšanas un dezinfekcijas darbus. 

 Nodrošiniet ziepju un ūdens vai atbilstoša roku dezinfekcijas līdzekļa pieejamību parocīgās 
vietās un iesakiet darbiniekiem bieži mazgāt rokas. Bieži tīriet telpas, jo īpaši letes, durvju 
rokturus, instrumentus un citas virsmas, kam cilvēki bieži pieskaras, un nodrošiniet labu 
ventilāciju, ja iespējams. 

 Lai pārmērīgi nenoslogotu apkopējus, veiciet attiecīgus pasākumus, piemēram, norīkojiet 
papildu personālu šo uzdevumu veikšanai un lūdziet darbiniekus atstāt darba vietu tīru. 
Nodrošiniet darbiniekiem salvetes un atkritumu tvertnes, kurās ieklāts plastmasas maiss, lai 
tvertni varētu iztukšot, nepieskaroties tās saturam. 

 Ja, neskatoties uz visu praktiski iespējamo drošības pasākumu veikšanu, jūs tomēr konstatējat 
infekcijas risku, dariet pieejamus visus vajadzīgos IAL. Ir svarīgi apmācīt darbiniekus par 
pareizu IAL lietošanu, gādājot, lai viņi ievēro pieejamos norādījumus par sejas masku un cimdu 
izmantošanu. 

 Pie darba vietas ieejas un citās labi redzamās vietās izvietojiet plakātus ar aicinājumu palikt 
mājās tos, kuri saslimuši, kā arī ar informāciju par pareizu klepošanas un šķaudīšanas etiķeti 
un roku higiēnu. 

 Veiciniet, lai darbinieki izmanto personīgos, nevis kolektīvos transportlīdzekļus, piemēram, 
nodrošiniet autostāvvietu vai vietu, kur droši novietot velosipēdu, un mudiniet nākt uz darbu ar 
kājām, ja tas ir iespējams. 

 Ieviesiet elastīgu atvaļinājumu un attālinātās strādāšanas politiku, lai ierobežotu atrašanos 
darba vietā, kad tas nepieciešams. 

Plašāku informāciju par darba vietas sagatavošanu Covid-19 laikā, tostarp par to, kā rīkoties, ja ar 
Covid-19 inficēta persona ir bijusi darba vietā, un ieteikumus par braucieniem un sapulcēm skatiet 
Covid-19: norādījumi darba vietām. Ir pieejama informācija “pārrobežu un darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem” (personām, kuras strādā vienā valstī un regulāri atgriežas savā mītnes valstī). 

Darba atsākšana pēc slēgšanas perioda 
Ja jūsu darba vieta uz laiku ir bijusi slēgta ar Covid-19 saistītu iemeslu dēļ, izveidojiet plānu rīcībai pēc 
darba atsākšanas, ņemot vērā veselības aizsardzības un drošības aspektus. Plānā jāapsver tālāk 
minētie jautājumi. 

 Atjauniniet savu riska novērtējumu, kā aprakstīts iepriekš tekstā, un atsaucieties uz dokumentu 
Covid-19: norādījumi darba vietām. 

 Pirms darba pilnīgas atsākšanas un visu darbinieku atgriešanās darba vietā pielāgojiet darba 
vietas izkārtojumu un darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid-19 pārneses risku. Apsveriet 
iespēju atsākt darbu pa posmiem, lai varētu veikt pielāgojumus. Noteikti informējiet strādājošos 
par izmaiņām un nodrošiniet viņiem jaunas procedūras un apmācību, ja vajadzīgs, pirms viņi 
atsāk darbu. 

 Sazinieties ar arodveselības dienestu un veselības aizsardzības un drošības konsultantu, ja 
jums ir iespēja tādu iesaistīt, un pārrunājiet savu plānu. 

 Pievērsiet īpašu uzmanību darbiniekiem, kuriem ir augsts risks, un esiet gatavi aizsargāt 
visneaizsargātākos darbiniekus, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkus un darbiniekus ar 
hroniskām saslimšanām (tostarp hipertensiju, plaušu vai sirds veselības problēmām, cukura 
diabētu) vai darbiniekus, kuriem tiek veikta pretvēža vai cita imūnsupresīva terapija, kā arī 
grūtnieces. Pievērsiet uzmanību arī darbiniekiem, kuru ģimenes locekļi ietilpst augsta riska 
grupā. 

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://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://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-pregnant-women
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 Apsveriet iespēju ieviest atbalsta pasākumus darbiniekiem, kuri varētu ciest no trauksmes vai 
stresa. Pasākumi var būt dažādi no vadītāju biežāk paustas intereses par darbinieku izjūtām, 
sekmējot saziņu vai draudzīgas attiecības starp kolēģiem, izmaiņām darba organizācijā un 
darba uzdevumos, līdz darbinieku palīdzības programmai vai koučinga pakalpojumiem, kā arī 
piedāvājumam sazināties ar arodveselības dienestu. Ņemiet vērā, ka darbinieki var būt 
piedzīvojuši traumatiskus notikumus, piemēram, radinieka vai drauga smagu slimību vai nāvi, 
vai saskaras ar finansiālām grūtībām vai personīgo attiecību problēmām. 

 Darbiniekiem, kuri atgriežas darba vietā pēc izolācijas perioda, neatkarīgi no tā, vai izolācija ir 
bijusi individuāla vai kolektīva, varētu būt uztraukums, jo īpaši par inficēšanās risku. Šādas 
raizes — jo īpaši tad, ja darbā ir bijušas izmaiņas, — var izraisīt stresu un garīgās veselības 
problēmas. Ja ir ieviesti fiziskās distancēšanās pasākumi, tad ir ne tikai lielāka šādu problēmu 
rašanās iespēja, bet nav arī pieejami parastie problēmu risināšanas mehānismi, piemēram, 
personīgā telpa vai iespēja pārrunāt problēmas ar citiem (sk. Atgriešanās darbā pēc slimības 
atvaļinājuma saistībā ar garīgās veselības problēmām). Informējiet darbiniekus par publiski 
pieejamām atbalsta un konsultāciju iespējām. Organizācija Mental Health Europe (“Garīgā 
veselība Eiropā”) piedāvā informāciju par to, kā rūpēties par savu garīgo veselību un tikt galā 
ar Covid-19 draudiem. 

 Darbiniekus var uztraukt lielāka iespēja inficēties darba vietā, un viņi var negribēt tur atgriezties. 
Ir svarīgi saprast šīs bažas un sniegt informāciju par veiktajiem pasākumiem un darbiniekiem 
pieejamo atbalstu. 

Darba turpināšana, lielai darbinieku daļai neesot darba vietā 
Atkarībā no infekcijas rādītājiem jūsu reģionā un spēkā esošajiem protokoliem, daudzi jūsu darbinieki 
var neierasties darbā Covid-19 dēļ. Ja darbinieki piesardzības nolūkā atrodas izolācijā mājās, viņi var 
turpināt veikt darbu attālināti (sk. tālāk tekstā), vai, ja tas nav iespējams, šie darbinieki kādu laiku nevar 
strādāt. 

Strādājošie, kuriem ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, neieradīsies darbā un nevarēs strādāt 
ievērojami ilgāku laiku, tāpat tiem, kuri ir smagi saslimuši, pēc izārstēšanās no infekcijas var būt 
vajadzīgs papildu laiks rehabilitācijai. Daži darbinieki var neierasties darbā, jo viņiem jārūpējas par kādu 
radinieku. 

 Ievērojama strādājošo skaita prombūtne pat tad, ja tā ir tikai īslaicīga, var apdraudēt darbības 
nepārtrauktību. Lai gan pieejamajiem darbiniekiem jābūt elastīgiem, ir svarīgi, lai viņi nenonāktu 
situācijā, kas apdraud viņu veselību vai drošību. Papildu darba slodzei jābūt pēc iespējas 
mazākai, un jānodrošina, ka tā nav pārāk ilga. Tiešajiem vadītājiem ir svarīgs uzdevums 
uzraudzīt situāciju un gādāt, lai atsevišķi darbinieki netiktu pārslogoti. Ievērojiet noteikumus un 
vienošanās par darba laiku un atpūtas brīžiem un dodiet darbiniekiem tiesības pēc darba laika 
beigām atslēgties no darba. 

 Kad pielāgojat darbu, lai risinātu samazinātā darbaspēka problēmu, piemēram, ieviešot jaunas 
metodes un procedūras un mainot funkcijas un atbildības jomas, apsveriet, vai darbiniekiem ir 
vajadzīga papildu apmācība un atbalsts, un pārliecinieties, ka visi strādājošie spēj kompetenti 
izpildīt viņiem uzticēto uzdevumu. 

 Savstarpēji apmāciet darbiniekus izpildīt būtiskas funkcijas, lai organizācija varētu darboties pat 
nozīmīgu darbinieku prombūtnes laikā. 

 Ja jums ir pagaidu darbinieki, ir svarīgi viņus informēt par riskiem darba vietā un nodrošināt 
apmācību, ja tas ir vajadzīgs. 

No mājām strādājošu darbinieku pārvaldība 
Kā daļu no fiziskās distancēšanās pasākumiem, kas ieviesti vairumā dalībvalstu, strādājošajiem tiek 
ieteikts vai ir obligāts pienākums strādāt no mājām, ja viņu darba raksturs to atļauj. Vairumam šo 
darbinieku šī ir pirmā “teledarba” reize , un viņu darba vidē, visticamāk, ir daudz nepilnību, salīdzinot ar 

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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darba vietu. Tas, cik lielā mērā mājas vidi iespējams pielāgot, ir atkarīgs no strādājošā situācijas un no 
pielāgošanai pieejamā laika un resursiem. 

Ieteikumi, kā palikt drošībā un saglabāt veselību, strādājot no mājām, ir pieejami šeit, lai gan tie 
lielākoties attiecas uz darbiniekiem, kuri regulāri vai ilgstoši strādā attālināti. Tālāk tekstā ir sniegti daži 
ierosinājumi, kā mazināt risku darbiniekiem, kuri nevar atbilstoši sagatavot savu darba vietu mājās. 

 Veiciet riska novērtējumu, iesaistot darbiniekus, kuri strādā attālināti, un viņu pārstāvjus. 
 Ļaujiet strādājošajiem uz laiku paņemt uz mājām aprīkojumu, ko viņi izmanto darbā (ja 

darbinieki nevar paši ierasties pēc tā, apsveriet piegādes organizēšanu). Tas var ietvert tādus 
priekšmetus kā dators, monitors, tastatūra, datora pele, printeris, krēsls, kāju balsts vai 
gaismeklis. Veiciet uzskaiti, kādu priekšmetus paņem katrs darbinieks, lai izvairītos no 
apjukuma, kad atsāksies ierastās darba gaitas. 

 Sniedziet teledarba veicējiem norādījumus par to, kā iekārtot darbstaciju mājās. Tie attiecas uz 
labu ergonomiku, piemēram, pareizu pozīciju un biežu izkustēšanos, ciktāl tas iespējams. 

 Aiciniet strādājošos regulāri izmantot pārtraukumus (ik pēc apmēram 30 minūtēm), lai pieceltos, 
izkustētos un izstaipītos. 

 Sniedziet teledarba veicējiem atbalstu IT aprīkojuma un programmatūru lietošanā. 
Telekonferenču un videokonferenču rīki var kļūt par nozīmīgu darba instrumentu, bet tie var arī 
radīt problēmas darbiniekiem, kuri pie tiem nav pieraduši. 

 Nodrošiniet labu saziņu visos līmeņos, ietverot arī darbiniekus, kuri strādā no mājām. Tas 
attiecas gan uz stratēģisku informāciju, ko sniedz augstākā līmeņa vadība, gan tiešo vadītāju 
pienākumiem, neaizmirstot par kolēģu ierastās sociālās mijiedarbības nozīmīgumu. Pirmajā 
gadījumā saziņu var nodrošināt plānotās tiešsaistes sapulcēs, bet otrajā gadījumā ar tiešsaistes 
tērzēšanas palīdzību vai virtuālu tikšanos pie kafijas tases. 

 Nenovērtējiet par zemu risku, ar ko saskaras darbinieki, kuri jūtas izolēti un izjūt spiedienu, jo 
atbalsta trūkums var izraisīt garīgās veselības problēmas. Efektīva saziņa, vadītāja un kolēģu 
sniegtais atbalsts un iespēja uzturēt neformālu saskari ar kolēģiem ir svarīgi. Apsveriet iespēju 
rīkot regulāras personāla vai komandas sapulces tiešsaistē vai izveidojiet dežūru grafiku, 
saskaņā ar kuru darbinieki var atrasties darba vietā, ja uzsākta pakāpeniska atgriešanās darbā. 

 Ņemiet vērā, ka jūsu darbinieku partneri arī var strādāt attālināti vai darbiniekiem var būt 
jāpieskata bērni, jo viņi nav skolā, vai bērniem var būt jāpieslēdzas attālināti, lai turpinātu pildīt 
skolas uzdevumus. Citiem darbiniekiem var būt jārūpējas par gados vecākiem vai hroniski 
slimiem cilvēkiem vai kādiem, kuri atrodas karantīnā. Šādos apstākļos vadītājiem ir jāievēro 
elastība attiecībā uz darba laiku un personāla produktivitāti un jāizrāda strādājošajiem sapratne 
un elastīga attieksme. 

 Palīdziet darbiniekiem noteikt veselīgas robežas starp darbu un brīvo laiku, skaidri norādot, kad 
viņiem vajadzētu strādāt un būt pieejamiem. 

 
Darbinieku iesaistīšana 
Darbinieku un viņu pārstāvju līdzdalība darba aizsardzības pārvaldībā ir gan panākumu 
priekšnosacījums, gan arī juridisks pienākums. Tas attiecas arī uz pasākumiem, kas saistībā ar Covid-
19 darba vietās ieviesti laikā, kad notikumi strauji attīstās un ir augsts nenoteiktības un trauksmes 
līmenis strādājošo vidū un sabiedrībā kopumā. 

Ir svarīgi, lai jūs savlaicīgi informētu darbiniekus un/vai viņu pārstāvjus, kā arī veselības aizsardzības 
un drošības jomas pārstāvjus par plānotajām izmaiņām un to, kā praktiski darbosies pagaidu procesi. 
Strādājošo iesaistīšana riska izvērtēšanā un atbildes pasākumu izstrādē ir nozīmīga veselības 
aizsardzības un drošības paraugprakses daļa. Veselības aizsardzības un drošības jomas pārstāvji un 
komitejas ir unikālā pozīcijā, lai palīdzētu izstrādāt profilaktiskus pasākumus un nodrošinātu to sekmīgu 
īstenošanu. 

Apsveriet arī, kā nodrošināt, lai pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem būtu pieejama tādi pati 
informācija kā tiešajiem darba ņēmējiem. 

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
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Rūpes par saslimušiem darbiniekiem 
Pasaules Veselības organizācija ir norādījusi, ka izplatītākie Covid-19 simptomi ir drudzis, nogurums 
un sauss klepus. Daži cilvēki var būt inficējušies, bet viņiem var nebūt nekādu simptomu vai sliktas 
pašsajūtas. Vairums cilvēku (aptuveni 80 %) izveseļojas bez īpašas ārstēšanas. Aptuveni vienai no 
sešām personām, kura inficējusies ar Covid-19, ir smaga slimības gaita un apgrūtināta elpošana. Šāda 
slimības gaita biežāk var būt vecākiem cilvēkiem, kā arī personām ar citām veselības problēmām, 
piemēram, augstu asinsspiedienu, sirds veselības problēmām vai cukura diabētu. 

Smagi saslimušiem cilvēkiem var būt jāpievērš īpaša vērība pat pēc tam, kad viņi ir atzīti par 
darbspējīgiem. Dažas pazīmes liecina, ka koronavīrusa pacientiem pēc slimības var būt samazināts 
plaušu dzīvības tilpums. Šādā gadījumā strādājošo darbs var būt jāpielāgo un viņiem var būt vajadzīgs 
brīvs laiks, lai veiktu fizioterapiju. Darbinieki, kuri ārstēti intensīvās terapijas nodaļās, var saskarties ar 
specifiskiem sarežģījumiem. Darbinieka ārstam un arodveselības dienestam, ja tāds ir, jāsniedz 
ieteikumi par veidu un laiku, kad viņš varētu atgriezties darbā: 

 muskuļu vājums. Jo ilgāk persona ir saņēmusi intensīvo terapiju, jo izteiktāks ir muskuļu 
vājums. Samazināts muskuļu spēks izpaužas arī, piemēram, kā sūdzības par elpošanu. Cita 
izplatīta, bet retāk atpazīta parādība ir sindroms pēc intensīvās terapijas (PICS). Tas rodas 
apmēram 30–50 % pacientu, kuri uzņemti intensīvās terapijas nodaļās, un ir salīdzināms ar 
posttraumatisko stresa sindromu; 

 atmiņas un koncentrēšanās problēmas. Šīs sūdzības bieži parādās tikai laika 
gaitā. Tikko darbinieks ir sācis strādāt, tās ne vienmēr tiek atpazītas. Darbā redzamie simptomi 
ir problēmas ar atmiņu un koncentrēšanos, grūtības apmierinoši izpildīt uzdevumus un sliktākas 
problēmu risināšanas prasmes. Tāpēc ir svarīgi būt vērīgam, ja zināt, ka kāds ir bijis intensīvās 
terapijas nodaļā. Labas norādes ir ļoti nozīmīgas, jo dažiem darbiniekiem ir grūti atkal panākt 
savu agrāko snieguma līmeni; 

 ilgs laiks darba atsākšanai. Dati liecina, ka ceturtajai vai trešajai daļai personu, kuras 
saņēmušas intensīvo terapiju, neatkarīgi no vecuma var rasties problēmas. Apmēram pusei 
pacientu var būt nepieciešams gads, lai atsāktu darbu, un pat gandrīz trešā daļa pacientu var 
nekad neatgriezties darbā. 

Arodveselības ārsti un veselības aizsardzības dienesti spēj vislabāk sniegt ieteikumus par to, kā 
rūpēties par strādājošajiem, kuri bijuši slimi, un kādi pielāgojumi viņiem darbā ir nepieciešami. Ja jums 
nav arodveselības dienesta, ir svarīgi risināt šos jautājumus iejūtīgi un ievērot darbinieku privātās dzīves 
neaizskaramību un konfidencialitāti. 

Atcerieties par risku, ka ar Covid-19 slimojušie darbinieki var ciest no stigmatizācijas un diskriminācijas. 

 

Plānošana un mācīšanās nākotnei 
Ir svarīgi izveidot vai atjaunināt krīzes ārkārtas situāciju plānus darba apturēšanas un atsākšanas 
gadījumiem nākotnē, kā aprakstīts dokumentā Covid-19: norādījumi darba vietām. Pat mazie uzņēmumi 
var izveidot kontrolsarakstu, kas palīdzēs sagatavoties iespējamiem šāda veida notikumiem nākotnē. 

Uzņēmumi, kas pirmo reizi ir strādājuši attālināti, var apsvērt iespēju pieņemt to kā mūsdienīgu 
ilgtermiņa darba praksi. Covid-19 pandēmijas laikā gūtā pieredze var palīdzēt izstrādāt vai pārskatīt 
esošo teledarba politiku un procedūras. 

 

Pienācīga informētība 
Ar Covid-19 saistītās informācijas apjoms var būt milzīgs, un var būt grūti atšķirt uzticamu un pareizu 
informāciju no neprecīzas un maldinošas. Vienmēr pārliecinieties, ka sākotnējais informācijas avots ir 
uzticams un kvalificēts. Oficiālie avoti informācijai par Covid-19 ir šādi: 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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• Pasaules Veselības organizācija 
• Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs 
• Eiropas Komisija 
• Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 

Sākot fiziskās distancēšanās pasākumu atvieglošanu, var sniegt informāciju, kas attiecas uz konkrētām 
nozarēm, kopienām vai grupām, un to var bieži atjaunināt. Jūsu valstī veselības ministrijai un darba lietu 
ministrijai būs attiecīgā informācija, un ministrijas var norādīt saites uz specializētākiem avotiem. 

Nozares un nodarbošanās 
Vislielākais risks inficēties ar Covid-19 var būt personām, kurām darba dēļ ir fiziska saskare ar daudziem 
cilvēkiem. Līdztekus veselības aprūpes, aprūpes iestāžu un mājas aprūpes jomā strādājošajiem, 
galvenie darba ņēmēji, kuriem ir paaugstināts risks, ir tie, kuri strādā, piemēram, pārtikas piegādes un 
mazumtirdzniecības, atkritumu savākšanas, komunālo pakalpojumu, policijas un drošības, kā arī 
sabiedriskā transporta jomā. 

Līdzīgi kā dažās valstīs, kur darbs noteiktās nozarēs tika ierobežots agrāk nekā citās, parasti vispirms 
apturot izglītības, atpūtas un izklaides nozares uzņēmumu darbību un kā pēdējo apturot rūpniecību un 
būvniecību, atgriešanās darbā pēc pasākumu atvieglošanas arī varētu notikt tāpat, bet pretējā secībā. 
Vairākās valstīs ir pieejami uz konkrētām nozarēm attiecināmi norādījumi saistībā ar Covid-19, un tie 
izlases veidā ir uzskaitīti tālāk šajā dokumentā. Citus piemērus skatiet EU-OSHA un jūsu valsts darba 
aizsardzības iestādes vai institūta tīmekļa vietnēs. 

 

Būvniecība 
Beļģija — autoceļu būvniecība (FR) 

Austrija — būvniecība (DE) 

Dānija — celtniecība un būvniecība (EN) 

Francija — būvniecība (FR) 

Francija — būvniecība (FR) 

Vācija — celtniecība un būvniecība (DE) 

Vācija — amatniecība (DE) 

Itālija — celtniecība un būvniecība (IT) 

Spānija — būvniecība (ES) 

Apvienotā Karaliste — būvniecība (EN) 

Austrālija — celtniecība un būvniecība (EN) 

Kanāda — būvniecība (EN) 

ISSHCO — būvniecība (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

Mazumtirdzniecība 
Austrija — mazumtirdzniecības uzņēmumi (DE) 

Francija — kasieri (FR) 

Francija — mazumtirdzniecības veikali (FR) 

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
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
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/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
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Mazumtirdzniecība 
Vācija — kasieri (DE)  

Vācija — pārtikas mazumtirdzniecība un viesmīlības nozare (DE) 

Īrija — uzņēmumi un mazumtirdzniecības nozare (EN) 

Nīderlande — mazumtirdzniecība (NL, EN) 

Spānija — attālinātā saimnieciskā darbība (ES) 

Spānija — optiķi (ES) 

Spānija — ortopēdi (ES) 

Spānija — lielveikali (ES) 

Spānija — mazumtirdzniecības veikali (ES) 

Spānija — lielveikali un pārtikas mazumtirgotāji (ES) 

Spānija — aptiekas (ES) 

Spānija — aptiekas (ES) 

Spānija — ķīmiskās tīrītavas (ES) 

Austrālija — darbs mazumtirdzniecībā (EN) 

Kanāda — mazumtirdzniecība (EN) 

 

Pārtika 
Austrija — pārtikas apstrāde (DE) 

Austrija — lauksaimniecība — ārvalstu darba ņēmēji (DE) 

Francija — maiznīcas (FR) 

Francija — augkopība (FR) 

Francija — lopkopība (FR) 

Francija — sezonas darbinieki (FR) 

Francija — sabiedriskā ēdināšana un ēdiens līdzņemšanai (FR) 

Francija — lopkautuves (FR) 

Francija — lauksaimniecības darba objekti (FR) 

Francija — tiešā pārdošana lauku saimniecībās (FR) 

Spānija — lauksaimniecība, zemkopība un zivsaimniecība (ES) 

Spānija — zivsaimniecība, zemkopība un pārtikas rūpniecība (ES) 

Spānija — zemkopība un pārtikas rūpniecība (ES) 

Spānija — pārtikas rūpniecība (ES) 

Spānija — zvejas kuģi (ES)  

Austrālija — lauksaimniecība (EN) 

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
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
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Pārtika 
Austrālija — pārtikas pārstrāde un ražošana (EN) 

Kanāda — pārtikas pārstrāde (EN) 

Apvienotā Karaliste — pārtikas uzņēmumi (EN) 

PVO — pārtikas uzņēmumi (EN) 

SDO — lauksaimniecība un pārtikas nodrošinājums (EN) 

SDO — pārtikas mazumtirdzniecība (EN) 

 

Transports 
Beļģija — aviācija (FR) 

Beļģija — ūdensceļi (FR) 

Beļģija — telekomunikācijas un pasts (FR) 

Beļģija — transportlīdzekļu vadītāju apliecības un transportlīdzekļu tehniskā apskate (FR)  

Dānija — preču pārvadājumi (DK) 

Somija — sabiedriskā transporta vadītāji (FI, SV, EN) 

Somija — kravas kuģi (EN) 

Francija — piegāde (FR) 

Francija — skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumi un rīkošanās ar vērtslietām (FR) 

Francija — kravu pārvadājumi un loģistikas pakalpojumi 

Francija — remontdarbnīcas (FR) 

Francija — degvielas uzpildes stacijas (FR) 

Vācija — transports (DE) 

Vācija — diagnostikas paraugu kurjeri (DE) 

Vācija — taksometri (DE) 

Vācija — autobusi (DE) 

Vācija — iekšzemes kuģošana (DE) 

Vācija — federālie ūdensceļi (DE) 

Vācija — ūdensceļi un kuģošana (DE) 

Vācija — kravas konteineri (DE) 

Vācija — jūras transports (DE) 

Vācija — gaisa pārvadājumi (DE) 

Vācija — pasta un sūtījumu piegāde (DE) 

Itālija — transports (IT) 

Nīderlande — transports un loģistika (NL) 

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
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
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Transports 
Nīderlande — transports un loģistika (NL) 

Spānija — transports un mobilitāte (ES) 

Spānija — zivsaimniecība (ES)  

Spānija — pārvadājumi, piegāde, iekraušana un izkraušana (ES) 

Spānija — krāvēji (ES) 

Spānija — transports un loģistika (ES) 

Spānija — transports — braukšanas un atpūtas laiki kravu pārvadājumu jomā (ES) 

Spānija — jautājumi un atbildes transportlīdzekļu vadītajiem (ES) 

Spānija — masku izplatīšana ar sauszemes transportu (ES) 

Spānija — loģistika un infografika (ES) 

Spānija — loģistika (ES) 

Spānija — transportlīdzekļu dezinfekcija un vadītāju higiēna (ES) 

Spānija — īsā rokasgrāmata par transportlīdzekļu dezinfekciju un vadītāju higiēnu (ES) 

Spānija — transportlīdzekļu dezinfekcijas videoklips (ES) 

Spānija — piegādes personāls (ES)  

ES (EASA) — gaisa kuģi un lidostas (EN) 

ES (EASA) — helikopteri (ES) 

ES (EMSA) — jūras transports (EN + citas) 

Austrālija — kravu autopārvadājumi (EN) 

Austrālija — noliktavu pakalpojumi un loģistika (EN) 

Austrālija — piegādes transportlīdzekļu vadītāji (EN) 

Austrālija — taksometri un automobiļu koplietojums (EN) 

Kanāda — piegāde mājās un kurjerpakalpojumi (EN) 

Kanāda — aviosabiedrības un apkalpes komandas uz zemes (EN) 

Apvienotā Karaliste — transportlīdzekļu vadīšana un ceļu satiksmes drošība (EN) 

Apvienotā Karaliste — kuģniecība un jūras ostas (EN) 

Apvienotā Karaliste — transporta nozare (EN) 

Apvienotā Karaliste — kravu pārvadājumi (EN) 

ASV — lidostu klientu apkalpošanas dienesti un reģistrācija (EN) 

ASV — bagāžas un kravu apstrādes darbinieki lidostās (EN) 

ASV — pasažieru asistenti lidostās (EN) 

ASV — autobusu tranzīta pārvadātāji (EN) 

ASV — dzelzceļa tranzīta pārvadātāji (EN) 

ASV — tranzīta staciju darbinieki (EN) 

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.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
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
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Transports 
SDO — jūras kuģniecība un zvejniecība (EN) 

SDO — civilā aviācija (EN) 

IRU — kravas transportlīdzekļu vadītāji (EN) 

 

Apsaimniekošana un mājokļu pakalpojumi 
Beļģija — mājsaimniecību atkritumu savākšana (FR) 

Beļģija — atkritumu savākšana (FR) 

Francija — dārzkopība (FR) 

Francija — komerciālā dārzkopība (FR) 

Francija — apkope (FR) 

Francija — mājsaimniecību atkritumi (FR) 

Francija — rūpnieciskās veļas mazgātavas (FR) 
Francija — apkopes uzņēmumi (FR) 
Francija — santehniķi — kanalizācijas sistēmu ierīkošana (FR) 
Francija — traucējummeklēšana — steidzami mājokļa remontdarbi (FR) 
Vācija — tirgotāji (DE) 
Vācija — atkritumu savākšana (DE) 
Vācija — atkritumu savākšana no veselības aprūpes iestādēm (DE) 
Spānija — atkritumu apsaimniekošana (ES) 
Austrālija — pakalpojumi mājās (EN) 
Apvienotā Karaliste — uzkopšana vietās, kas nav veselības aprūpes iestādes (EN) 
ASV — tranzīta apkopes darbinieki (EN) 
ASV — gaisa kuģu apkopes darbinieki (EN) 

 

Brīvais laiks un izklaide 
Beļģija — airēšanas un ūdens sports (FR) 

Beļģija — makšķerēšana un medības (FR) 

Francija — izjādes ar zirgiem (FR) 

Francija — reģistratūras darbinieki vai nakts portjē (FR) 

Francija — istabenes un apteksnes (FR) 

Somija — pakalpojumu nozare (FI, SV, EN) 

Vācija — telekomunikācijas (DE) 

Spānija — tūrisms (ES)  

Kanāda — restorāni un pārtikas pakalpojumi (EN) 

PVO — viesnīcas un viesu nami (EN) 

SDO — tūrisms (EN)  
 

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
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
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Izglītība 
Austrālija — pirmsskolas un bērnu aprūpes iestādes (EN)  

Apvienotā Karaliste — izglītības iestādes (EN) 

ASV — skolas un bērnu aprūpes iestādes (EN) 

ASV — koledžas un universitātes (EN) 

PVO — skolas (EN) 

SDO — izglītība (EN) 
 

Frizieru pakalpojumi 
Austrija — frizieri (DE) 

Francija — frizieri (FR) 

Vācija — frizieri (DE) 

Spānija — frizieri (ES) 

Šveice — frizieri (DE, FR, IT) 

Austrālija — frizieru pakalpojumi (EN)  
 

Veselības un aprūpes pakalpojumi 
Austrija — sagatavošanās pasākumi slimnīcās (DE) 

Austrija — aizsardzības pasākumi slimnīcās (DE) 

Austrija — dzemdniecība (DE) 

Austrija — ģimenes ārsti (DE) 

Austrija — vakcinācija (DE) 

Austrija — veselības aprūpe aprūpes iestādēs (DE) 

Austrija — aprūpētāji, kas nodrošina aprūpi visu diennakti (DE) 

Austrija — IAL aprūpes un atbalsta jomā (DE) 

Austrija — masku veidi un deguna aizsardzība (DE) 

Austrija — asins un audu donori (DE) 

Austrija — veselības aprūpes jomā strādājošo garīgā veselība (DE) 

Austrija — sabiedrības garīgā veselība (DE) 

Austrija — vecāku un bērnu aprūpētāju garīgā veselība (DE) 

Austrija — veselības aprūpes iestāžu vadītāju un grupu vadītāju garīgā veselība (DE) 

Vācija — neatliekamās medicīniskās un nemedicīniskās palīdzības dienesti (DE) 

Itālija — veselības aprūpes jomā strādājošie (IT) 

Spānija — sociālie dienesti (ES) 

Spānija — aprūpes iestādes (ES) 

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/
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/_/_/_
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Veselības un aprūpes pakalpojumi 
Spānija — aprūpe mājās (ES) 

Spānija — palīgi aprūpei mājās (ES) 

Spānija — pansionāti un sociālās aprūpes centri ar izmitināšanu (ES) 

Spānija — veselības aprūpe: atkritumu apsaimniekošana (ES) 

Spānija — veselības aprūpe (ES) 

Spānija — veselības aprūpes un sociālās aprūpes speciālisti (ES) 

Spānija — pacientu pārvaldība (ES) 

Spānija — ārkārtas situācijas (ES) 

Spānija — intensīvās terapijas nodaļas (ES) 

Spānija — grūtnieces un jaundzimušie (ES) 

Spānija — veselības aprūpe bērniem (ES) 

Spānija — primārā veselības aprūpe (ES) 

Spānija — dialīzes nodaļas (ES) 

Spānija — rīcība ar mirstīgajām atliekām (ES) 

Spānija — veselības aprūpes speciālistu labklājība (ES) 

Spānija — medmāsu labklājība (ES) 

Spānija — invazīvās procedūras kardioloģijā (ES) 

Spānija — aizsardzības pasākumi atkarībā no darbības veida (ES) 

Spānija — Covid-19 — IAL lietošana un protokola aktivizēšana un pārtraukšana (ES) 

Spānija — tehniskie dienesti (ES) 

Austrālija — veselības aprūpes un geriatriskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji (EN) 

Kanāda — dienas aprūpe (EN) 

Kanāda — ārkārtas situācijas un pacientu uzņemšana (EN) 

Kanāda — pirmās reaģēšanas dienesti (EN) 

Kanāda — ilgtermiņa aprūpe (EN) 

Apvienotā Karaliste — aprūpes iestādes (EN) 

Apvienotā Karaliste — bezpajumtnieku patversmes (EN) 

Apvienotā Karaliste — veselības aprūpes speciālisti (EN) 

Apvienotā Karaliste — palāta intubētiem pacientiem (EN) 

Apvienotā Karaliste — invazīvās procedūras kardioloģijā (EN) 

ASV — bezpajumtnieku patversmes (EN) 

ASV — senioru kopienas (EN) 

SDO — veselības aprūpes nozare (EN) 

SDO — sabiedrības ārkārtas situācija (EN) 

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
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
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Veselības un aprūpes pakalpojumi 
PVO — aprūpes iestādes (EN) 

PVO — darba aizsardzība sabiedrības veselības jomā (EN) 
 
 

Policija un cietumi 
Beļģija — policija (FR) 

Spānija — cietumi (ES) 

Apvienotā Karaliste — cietumi (EN) 

ASV — pirmās reaģēšanas dienesti un policija (EN) 

ASV — cietumi (EN) 

ASV — lidostu aizturēšanas personāls (EN) 

PVO — cietumi (EN) 

 

Citi 
Austrija — personāla apmācība (DE) 

Beļģija — skolas un bērnudārzi (FR) 

Beļģija — obligātā izglītība (FR) 

Beļģija — augstākā izglītība (FR) 

Beļģija — izglītība sociālā stāvokļa uzlabošanai (FR) 

Beļģija — apbedīšanas biroji (FR) 

Beļģija — veterinārārsti (FR) 

Beļģija — mājdzīvnieki (FR) 

Beļģija — dzīvnieku patversmes (FR) 

Beļģija — pārrobežu darba ņēmēji (FR) 

Somija — mājas aprūpes pakalpojumu sniedzēji (FI) 

Francija — zvanu centri (FR) 

Francija — apbedīšanas aģenti (FR) 

Francija — sezonālais darbs (FR) 

Francija — apsargi (FR) 

Francija — kokrūpniecība un uzņēmējdarbība (FR) 

Vācija — amatnieki klientu apkalpošanas jomā (DE) 

Vācija — apbedīšanas biroji (DE) 

Vācija — biroju darbs (DE) 

Itālija — civildienests (IT) 

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
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
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Covid-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība 

Citi 
Spānija — apbedīšanas biroji (ES) 

Spānija — apbedīšanas biroji: bioloģiskie aģenti (ES) 

Spānija — rīcība ar mirstīgajām atliekām (ES) 

Spānija — rūpniecība (ES) 

Spānija — rūpniecība (ES) 

Spānija — rūpniecība (ES) 

Spānija — lolojumdzīvnieku īpašnieki un veterinārās klīnikas (ES) 

Spānija — veterinārās klīnikas (ES) 

Spānija — paraugprakse darba vietu līmenī (ES) 

Spānija — metālrūpniecība (ES) 

Austrālija — mazie uzņēmumi (EN) 

Austrālija — biroju darbs (EN) 

Kanāda — ražošana (EN) 

Kanāda — kalnrūpniecība (EN) 

Kanāda — darba nometnes (EN) 

Kanāda — stigmatizācijas novēršana (EN) 

Apvienotā Karaliste — darbs no mājām (EN) 

Apvienotā Karaliste — mirušo apkope (EN) 

Apvienotā Karaliste — bēres (EN) 

ASV — baznīcas (EN) 

SDO — autobūves nozare (EN) 

SDO — tekstilpreču, apģērba, ādas izstrādājumu un apavu ražošana (EN) 
 

Valstu uzziņas avotu apkopojums (neizsmeļošs saraksts)  
Austrija — Informācija speciālistiem (DE) 

Beļģija — noderīgas saites (FR, NL) 

Francija — Norādījumi uzņēmumiem un darba ņēmējiem (FR) 

Vācija — Padomi uzņēmumiem un darbiniekiem (DE) 

Spānija — Riska novērtēšana, ņemot vērā Covid-19 (ES) 

Kanāda — individuālo ieteikumu lapas (EN) 

Apvienotā Karaliste — norādījumi neklīniskiem apstākļiem (EN) 

ASV — Norādījumi uzņēmumiem un darbiniekiem (EN) 

SDO — informācija nozaru pārstāvjiem (EN)  

Piezīme: visas šajā dokumentā minētās saites bija pieejamas 2020. gada 16. aprīlī. 

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
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