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Вступ. У даний час у зв'язку з інтенсивністю розвитку виробничих процесів,

появою нових видів діяльності охорона праці набуває все більшого значення.

Актуальність. Дотримання основних принципів охорони праці виступає в

сучасному світі ефективним інструментом, що дозволяє вирішити спектр завдань:

1. Гарантія захисту працівників на виробництві від впливу небезпечних і

шкідливих факторів, які безпосередньо впливають на їх здоров'я і здоров'я їхніх дітей.

2. Зниження грошових коштів, витрачених на виробничий процес.

3. Виключення ймовірності серйозних збитків внаслідок втрати робочого часу.

4. Виключення ймовірності пред'явлення претензій і призначення санкцій з боку

органів, які здійснюють контроль і стеження за дотримання статей трудового

законодавства України.

5. Підвищення рівня продуктивності персоналу та якості праці працівників.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж говорити про охорону праці в даний час,

варто звернутися до минулого. На жаль можна виявити, що охороні праці приділялося

мало уваги. Вирішення даного питання здійснювалося досить формально. Звичайно, і

сьогодні все ще мають місце в умах управлінців старі сформовані погляди на принципи

управління виробництвом, що відводять охороні праці останнє місце. Однак важливо

відмітити, що у переважної більшості з числа нового покоління керівників є чітке

усвідомлення важливості правильної організації охорони праці на виробництві.
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Найвища цінність - життя і здоров'я людей. Кожен керівник підприємства

повинен ставити це понад розміру доходів, рівня рентабельності виробництва, цінності

продукту, що виробляється. Ніщо не повинно змушувати його нехтувати правилами

охорони праці та спонукати до створення загроз для життя та здоров'я працівника.

Також слід зазначити, що кожен працівник є цінним співробітником. Ця цінність

обумовлюється наявністю у нього знань, навичок і досвіду. Праця сприяє розвитку і

зміцненню у працівника таких якостей як організованість, дисциплінованість,

відповідальність. А це прямо пропорційно підвищує продуктивність праці, знижує

кількість нещасних випадків на виробництві, поломок цінного обладнання та інших

позаштатних ситуацій. Аудит з охорони праці є інструментом для контролю умов праці

робітників. Таким чином, у кінцевому підсумку робота по організації охорони праці

позначається на ефективності виробництва.

Під охороною праці розуміється не тільки необхідність забезпечення безпеки

працівника в період виконання ним робочих обов'язків. Сюди відносять і такі заходи як:

організація профілактики професійних захворювань, повноцінний відпочинок

працівників і якісне харчування в період робочої перерви, надання спецодягу, надання

гігієнічних засобів, надання соціальних пільг і гарантій. Саме грамотний підхід до

організації охорони праці на виробництві, правильне застосування нематеріальних

стимуляторів дають працівникам почуття стабільності, захищеності їх прав та інтересів.

Це в свою чергу може знизити плинність кадрів і благотворно вплинути на рівень

стабільності та добробуту підприємства в цілому.

Висновок. Таким чином, питання про охорону праці на сьогоднішній день є

актуальним як ніколи. Важко уявити будь-яке виробництво, яке користується успіхом

на ринку в своїй галузі за умови недбалого ставлення його керівництва до організації

охорони праці. Для забезпечення ефективного управління охороною праці необхідно

готувати фахівців, які швидко і чітко вміють приймати рішення та їх реалізовувати,

володіти необхідними знаннями, вміннями, навичками і досвідом, дотримання яких

повинно апріорно забезпечувати безпечне виконання робіт і безпечні умови праці при

виконанні працівником трудової функції і виконанні обов'язків роботодавця з

організації виробництва.
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Вступ. Під час пандемії таких хвороб як COVID-19 зараження та передача

інфекції відбувається в основному у громадських місцях, у тому числі у спортклубах. З

іншого боку заняття спортом підвищує імунітет, сприяє поліпшенню самопочуття та

настрою. Саме тому треба прагнути не до повного закриття подібних спортивних

закладів а до безпечної їх роботи як для працівників так і для відвідувачів під час

пандемій. Самою великою загрозою для біологічної безпеки є відвідування

спортклубами осіб, які є носіями хвороби. У випадку COVID-19 особи можуть бути

заразними не тільки у період вираженого захворювання, а у період латентної фази (за 2

дня до виникнення перших симптомів) або під час безсимптомної форми захворювання.

Загрозу становлять виділення з дихальних шляхів (дрібних рідких часток з рота, носа

хворої людини), зараження трапляється в основному при тісному контакту між людьми

(на відстані менше 1 м). Передача інфекції аерозольним шляхом може відбуватися в

певних умовах, зокрема в закритих, переповнених і погано вентильованих

приміщеннях, де інфікована людина проводять тривалі періоди часу разом з іншими

людьми, наприклад, в ресторанах, під час групових спортивних занять, в нічних клубах,

на роботі. Вірус може також поширюватися в тих випадках, коли рідкі частинки, що
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