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СТАНДАРТИ ЖИТТЯ - МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА
Березуцький В. В., Ільїнська О. І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Пандемія захворювання на COVID-19 у 2019-2021 роках, змінила
погляди людства на питання життя та праці. Якщо до цього часу нормування та
стандартизація торкались тільки питань організації праці, то з 2020 року ці
підходи було поширено на усі види діяльності людини, у тому числі і у
звичайному побуті. Держави прийняли закони та ввели нормування щодо
обов’язкового використання засобів захисту органів дихання, санітарногігієнічних правил щодо миття та дезінфекції рук. Змінились і норми проїзду у
транспорті та відвідування закладів культури тощо. Якщо аналізувати, як це
було до пандемії, то про необхідність дотримання санітарно-гігієнічних правил
вели розмову в основному на підприємствах та відстежували це служби безпеки
праці, а деякі працівники не дуже поспішали це виконувати, то на теперішній
час свідомість багатьох людей змінилась. Виходить, що для того, щоб змінити
свідомість та заставити виконувати норми та правила, необхідно, щоб люди
побачили на власні очі до чого може призвести не виконання санітарногігієнічних вимог. Однак, це коштувало Україні більш, ніж 27 тис. померлих
людей та велику кількість людей, що постраждали через цю хворобу та мають
негативні наслідки. Необхідно зазначити, що це дієвий спосіб довести
необхідність виконання норм та правил, але дуже жахливий.
Інформаційний потік, щодо кількості захворілих на COVID-19, населення
України і світу отримує щоденно, і це має певний вплив, та допомагає
керівництву держави виконувати протиепідемічні заходи, які введено
практично на рівні стандартів. На теперішній час переглядаються усі
нормативні документи з охорони праці. В ці документи додаються питання та
роз’яснення щодо організації робіт в умовах карантину, обмежень пересування
та відвідування офісів, проведення нарад та конференцій тощо.
Приймаючи до уваги масштабність та наслідки пандемії, слід зазначити,
що світ не був готовий до таких подій, а може не хотів бачити (передбачати)
ймовірність такої ситуації. Неготовність до такої ситуації проявилась у тому,
що з початку пандемії не було достатньої кількості засобів захисту органів
дихання (масок) та спеціального одягу для працівників медичних, рятувальних
та інших державних служб. Звертаючи увагу на зазначене вище, необхідно на
теперішній час розпочати розробку стандартів життя населення, де треба
затвердити не тільки теперішні зміни, а врахувати і наступні можливі ситуації.
Стандарти життя населення, повинне бути введено на державному рівні, як
додаток до основного закону України – Конституції, та інших законів. У
стандартах треба чітко прописати вимоги, які повинне виконувати населення
країни, щодо проживання у певних умовах, які відбивають стан небезпеки для
здоров’я.
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