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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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виділяються при кашлі або чханні інфікованої людини, потрапляють на поверхні або

предмети, такі як тренажери, дверні ручки і поручні, або коли інфікована людина

торкається таких поверхонь і предметів. Інші люди можуть заразитися, якщо вони

торкаються до цих заражених поверхонь, а потім, не помивши рук, торкаються своїх

очей, носа або рота [1].

Актуальність визначається поширеністю захворювання на COVID-19 в Україні

та світі, тривалістю пандемії [2], відсутністю ефективних засобів лікування хвороби,

важкістю наслідків а також нестабільною економічною ситуацією з малим бізнесом в

Україні з причини пандемії та введенням карантинних обмежень.

Пропонуються наступні заходи для зниження ризику інфікування як

працівниками так і відвідувачами спортивних клубів:

- вимірювати безконтактним термометром температуру перед началом робочого

дня персоналу та перед входом відвідувачам спортивного клубу, та не допускати в клуб

осіб, з температурою тіла вище 37,2 °С ;

- за можливості ввести безконтактні пропуски та ключі;

у разі наявності двох сходів у будівлі – один використовувати для підйому на

поверхи, інші для спуску;

- у разі наявності декількох зон та входів у будівлі клубу, зробити окреме їх

відвідування, щоб персонал та відвідувачі різних спортивних зон не контактували між

собою;

- в зонах очікування розставити меблі з урахуванням соціальної дистанції,

мінімум 1 м.;

- для співробітників, що не потребують за своїми обов’язками контактів з

відвідувачами створити окремі відгороджені робочі місця або перевести на віддалену

роботу з дому;

- для персоналу, що працює з відвідувачами, тренерам, які не виконують особисто

вправи під час тренувань вимагати носити маски та рукавички;

- в теплий період року перенести деякі тренування на відкритий простір, за

необхідності, обладнав майданчики;

- під час тренувань на відкритому просторі та під час групових занять

дотримуватися соціальної дистанції, зробити розмітку на підлозі для відвідувачів та

тренера на відстані 1,5-2 м один від одного;
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- при групових заняттях у залі встановити обмеження на кількість відвідувачів під

час одного тренування в залежності від площі зала, за потреби ввести запис на

відвідування тренувань;

- проводити регулярне провітрювання та вологе прибирання підлоги з

дезінфікуючими засобами після кожного групового тренування;

- подовжити перерви між тренуванням (від 15 хвилин і більше) для забезпечення

якісного провітрювання та вологого прибирання;

- у тренажерних залах розставити тренажери з урахуванням соціальної дистанції;

- встановити у тренажерних залах та залах для групових тренувань дозатори з

дезінфікуючими розчинами та серветки;

- ввести за правило перед використанням спортивного знаряддя, тренажерів,

відвідувачі мають за допомогою серветок та дезінфікуючих розчинів протерти

обладнання для свого використання (тренери мають нагадувати про це, у залах

розмістити інформаційні плакати);

- запровадити правило приносити відвідувачам свої килимки, а не

використовувати килимки клубу;

- дезінфікуючі розчини, для дезінфекції рук і знаряддя, для вологого прибирання

мають бути по можливості без запаху, тому що часте використання ароматизованих

засобів негативно впливає на стан повітря та самопочуття персоналу та відвідувачів;

- рекомендується збільшити кількість вологого прибирання з дезінфікуючими

засобами по місцях загального користування;

- технічний персонал, що працює з розчинами дезінфікуючих засобів повинен

бути забезпечений ЗІЗ (резиновими рукавичками, спецодягом тощо);

- рекомендується під час вологого прибирання протирати також ручки дверей,

шаф, вимикачі світла, протирати ключі від шаф, які видаються відвідувачам та інші

місця, до яких торкається персонал та відвідувачі.

Висновки. Впровадження додаткових та посилення жорсткості існуючих заходів

з охорони праці дозволить попередити поширення інфекції серед персоналу та

відвідувачів спортивних клубів та дозволить під час пандемії продовжити роботу, а

працівникам не втрачати роботу та джерело доходів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Всемирная организация здравоохранения. Вопросы и ответы: Как передается COVID-19?



45

URL:https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid
=CjwKCAiA17P9BRB2EiwAMvwNyBaQyFhyZ9URTjm_i6UoVP8Io8gIQ7MiJfQNdUaWs3g7Y1DzwZJ-
5BoCueoQAvD_BwE (дата звернення: 02.11.2020).

2. Міністерство охорони здоров’я України Актуально про covid-19 URL: https://moz.gov.ua
/koronavirus-2019-ncov (дата звернення: 01.11.2020)

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ НА ДОРОЗІ

LIFE SAFETY PROBLEMS FOR CYCLISTS ON THE ROAD

Ст.викл. І.І. Хондак, студентка (І рівень навчання) Е.В. Кудіярова

Національний технічний університет «Харківський національний університет

радіоелектроніки», м. Харків

Анотація. Висвітлені небезпечні чинники для користувачів велосипедами на дорогах України та
знайдені ефективні заходи щодо усунення цієї проблеми.

Ключові слова: безпека велосипедистів на дорозі.

Annotation. Highlighting dangerous factors for bicycle users on the roads of Ukraine and founding of
effective measures to eliminate this problem.

Keywords: safety of cyclists on the road.

Вступ. Велосипедистів України вважають людьми, які виступають за

екологічний та здоровий образ життя, але, насправді, кожен день вони знаходяться у

великій небезпеці. Найголовніша проблема, яка може бути фатальною для багатьох з

них - це потрапляння у ДТП..

Актуальність. Тільки за вересень 2020 року, за статистикою міста Києва, у

автопригодах постраждало 20 велосипедистів. Трапляється це через декілька чинників.

По-перше, погана дорога та недостатність місця для пересування. Коли немає

інфраструктури для велосипедистів, вони змушені ділити дорогу з моторизованим

транспортом чи користуватися тротуарами. По-друге, неуважність або агресивна

поведінка водіїв на дорозі. По-третє, несприятливі погодні умови.

Заходи для захисту велосипедистів. Проаналізуючи ситуацію, пов’язану з

безпекою на дорогах для велосипедистів, у країнах Європи, був виділений перший

ефективний захід, – створення велосмуг та велодоріжок, які проходять через усе місто.

Вони дають змогу їздити не просто по дорозі та тротуару, а на спеціально

відокремленому для цього місці. Створення велосмуг є менш ефективним ніж

створення велодоріжок, через те, що велосмуга – відокремлена частина звичайної

дороги. У разі недотримання певних критеріїв (буферна зона, кольорове покриття,
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