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ГЛОБАЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ Й НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИМУТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЕГ стор. 3

Карантин

3034112 тис. грн  
склала загальна сума 
заборгованості із зарплати 
по країні на 1 лютого 2020 
року. З початку року 
заборгованість зросла на 
понад 15%.

ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ПОКЛАСТИ 
КРАЙ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРПЛАТИ
У Комітеті з питань соціальної політики ВРУ 
відбулися слухання на тему «Стан погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати». 
Профспілки акцентували на постійному зростанні 
заборгованості з виплати зарплат.

ОФІЦІЙНОПАНДЕМІЯ 

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПУ ДО ЧЛЕНІВ 
ПРОФСПІЛОК, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ТА РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО 
ПІДТРИМКИ ПРАЦЮЮЧИХ ЛЮДЕЙ

Через пандемію коронавірусу в Україні влада запровадила безпрецедентні заходи: припинено роботу ТРЦ, 
закладів культури, освіти, міжнародного та міжміського сполучення, метро. Роботодавцям рекомендовано 
перевести працівників на дистанційну роботу. 
Профспілки роз’яснюють першочергові заходи особистої безпеки та права працівників  
у період карантину.

стор. 3

стор. 4

 Профспілки порушують питання 
про запровадження щомісячної 
гарантованої виплати працівникові  
за будь-яких обставин,  
і ця виплата має бути  
не менше розміру  
прожиткового  
мінімуму або  
мінімальної  
зарплати.

ГРИГОРІЙ 
ОСОВИЙ, 
ГОЛОВА 
ФПУ

стор. 7

СЛУХАННЯ

стор. 2

ЗАХОДИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ЗМЕНШИТИ 
ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ  
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Передбачте можливості дистанційної роботи для співробітників

Дотримуйтесь правил гігієни
� Уникайте рукостискання – використовуйте інші безконтактні способи вітання
� Мийте руки біля дверей та призначайте регулярні нагадування про миття рук по 

електронній пошті
� Створіть нагадування про те, що не слід торкатися обличчя, слід прикривати рота 

одноразовою серветкою під час кашлю та чханні, або кашляти у згин ліктя
� Регулярно дезинфікуйте поверхні, такі як дверні ручки, столи і поручні
� Робіть вентиляцію, відкриваючи вікна або використовуйте кондиціонер

Будьте уважні під час зустрічей та подорожей
� Використовуйте відеоконференції для зустрічей, коли це можливо
� Коли це неможливо, проведіть зустрічі відкритими, добре провітрюйте приміщення
� Розгляньте питання про коригування або перенесення великих зустрічей чи зборів
� Оцініть ризики ділових поїздок

Обережно поводьтеся з їжею
� Обмежте обмін їжею
� Посильте обстеження здоров’я працівників кафетерію та людей з їхнього оточення
� Слідкуйте за тим, щоб персонал кафетерію та їх оточення суворо дотримувалися 

правил гігієни

Працівникам слід залишитися вдома, якщо:
� У них погіршилося самопочуття
� У них вдома є хворий член сім’ї
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Із питаннями щодо коронавірусу 
звертайтесь на Урядову гарячу лінію 
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