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ЗМІСТ 

 

Основні, рекомендовані відповідними органами, запобіжні заходи спрямовані на 

мінімізацію ризиків розповсюдження COVID-19 для водіїв транспортних засобів. 

 

1. ОСНОВНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ. 

 

1) ОБМЕЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ (СОЦІАЛЬНИХ) КОНТАКТІВ З ІНШИМИ 

ОСОБАМИ У ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ.  

2) ПОВСЯКДЕННІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ. 

3) ПРАВИЛЬНА ГІГІЄНА РУК. 

4) ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ АВТОМОБІЛЯ. 

5) ЯК ПРОВОДИТИ ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЮ АВТОМОБІЛЯ. 

6) ЩО НЕОБХІДНО ОЧИЩАТИ ТА ДЕЗІНФІКУВАТИ У АВТОМОБІЛІ. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ КЛЮЧОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ ПРОТИДІЇ COVID-19 ДЛЯ ВОДІЇВ. 

 

1) ОСНОВНІ БЛОКИ КЛЮЧОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. 

2) МОЖЛИВІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ КЛЮЧОВИХ 

ПОВІДОМЛЕНЬ. 

 

Додаток:  зразки інформаційного дизайну ключових повідомлень інформаційної  

кампанії протидії COVID-19 для водіїв. 
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КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ ПРОТИДІЇ COVID-19 

ДЛЯ ВОДІЇВ 

 

(підготовлено за підтримки FIA Road Safety Grant Programme) 

 

Основні, рекомендовані відповідними органами, запобіжні заходи спрямовані на 

мінімізацію ризиків розповсюдження COVID-19 для водіїв транспортних засобів. 

 

1. Основні запобіжні заходи. 

1). Обмеження фізичних (соціальних) контактів з іншими особами у транспортному 

засобі.  

Оптимальним режимом використання ТЗ слід вважати наявність у салоні одного водія, 

або водія та одного пасажира. При цьому пасажир повинен займати місце позаду справа. За 

таких умов відстань між водієм та пасажиром є максимально можливою в межах конкретного 

автомобіля, а потоки повітря з лівої та правої частин салону при його вентиляції мінімально 

змішуються.  

Подорожуйте з відкритими вікнами або використовуйте вентиляційні отвори в 

автомобілі для циркуляції свіжого повітря. Уникайте використання опції рециркуляції повітря 

для вентиляції автомобіля під час перевезення пасажирів 

Уникайте контактів з пасажиром і його речами (переносити речі, передавати пляшку з 

водою тощо).  

Уникайте підбирання інших пасажирів.  

 

2). Повсякденні профілактичні заходи. 

Візьміть з собою в автомобіль аерозоль для очищення поверхонь та аерозоль для 

дезінфекції, а також одноразові серветки і мішки для сміття. 

Тримайте серветки в салоні автомобіля, та використовуйте їх при кашлі, чханні або 

дотику до обличчя. Викидайте використані серветки в сміттєвий мішок. 

Не торкайтеся очей, носа або рота. 

Носіть захисну маску, що особливо важливо коли складно залишатися на відстані не 

меншій ніж два метри від пасажира. 

Уникайте операцій з готівкою і по можливості використовуйте мобільні або безконтактні 

платіжні карти. 

Дотримуйтесь правил гігієни рук. 

 

3). Правильна гігієна рук. 

Важливий елемент інфекційного контролю: руки необхідно мити на 20 секунд довше, 

ніж зазвичай.  

Якщо мило і вода недоступні, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій 

основі (далі – засіб), що містить не менше 60% спирту. Однак засіб може бути неефективним, 

якщо на ваших руках органічний матеріал. З цієї причини не можна використовувати тільки 

засіб для помітно забруднених рук. Використовуйте серветки для видалення бруду, а потім 

нанесіть засіб.  
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Водію необхідно дотримуватися належних процедур гігієни рук як у звичайних для усіх 

обставинах та й деяких додаткових (специфічних для водіїв), а саме: 

 

а). Звичайні обставини за яких рекомендується мити руки включають:  

до, під час і після приготування їжі;  

перед вживанням їжі;  

до і після відвідування туалету;  

після сморкання, кашлю або чхання; 

після надягання, дотику або зняття захисної маски;  

перед надяганням і після зняття захисних рукавичок. 

 

б). Додаткові (специфічні) обставини за яких рекомендується мити руки включають:  

до і після заправки палива; 

при торканні дверних ручок та інших предметів на АЗС та/або СТО;  

при роботі з будь-якими комплектуючими або паливно-мастильними, що можуть 

знадобитися при обслуговуванні транспортного засобу, наприклад при заливанні рідини для 

омивача лобового скла або доливання масла; 

після використання готівки для розрахунків; 

після фізичного контакту з пасажиром та/або його особистими речами. 

 

4). Очищення та дезінфекція автомобіля. 

Дезінфекція видаляє всі залишилися мікроби на поверхнях, що додатково знижує ризик 

поширення інфекції. 

Частіше очищайте і дезінфікуйте предмети і поверхні автомобіля, до яких регулярно 

торкаєтеся. 

Перед очищенням і дезінфекцією уникайте контакту з поверхнями, до яких часто 

торкаються пасажири або інші сторонні особи. 

Очищення поверхонь яких часто торкаються або предметів загального використання 

один раз на день, як правило, достатньо для видалення вірусу, який може знаходитися на 

поверхнях, за винятком випадків, коли в автомобілі знаходився хто-небудь з підтвердженим 

або підозрюваним COVID-19.  

Якщо протягом останніх 24 годин у автомобілі знаходився хворий або хтось з 

позитивним результатом на COVID-19, слід очистити і продезінфікувати це місце. 

За певних умов очистку і дезінфікування поверхонь і предметів слід проводити частіше, 

а саме коли у вашому середовищі:  

значна кількість осіб, що захворіли на COVID-19;  

низька кількість людей в захисних масках;  

багато представників категорій населення з підвищеним ризиком захворювання. 

 

5). Як проводити очищення та дезінфекцію автомобіля. 

Якщо поверхні помітно забруднені, їх слід очистити за допомогою миючого засобу або 

мила і води перед дезінфекцією.  

Очищення - важливий перший крок для дезінфекції уражених поверхонь.  
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Загалом, при повсякденному очищенні та дезінфекції автомобіля та для зон, потенційно 

заражених COVID-19, необхідно:  

одягнути одноразові водонепроникні рукавички з дотримуванням відповідних процедур 

з їх надягання/зняття; 

уникати контакту рук з незахищеними поверхнями тіла, особливо з носом, ротом і очима, 

а також прямого контакту з забрудненими ділянками;  

безпечно використовувати дезінфікуючі засоби. Завжди читати і виконувати вказівки по 

використанню і зберіганню очищаючих і дезінфікуючих засобів.  

використовувати дезінфікуючий засіб призначений для твердих непористих поверхонь;  

виконувати інструкції виробника щодо рекомендованих ступенів розведення, часу 

контакту і умов, характерних для поверхні; 

утилізувати забруднені дезінфекційні серветки, одноразові рукавички і будь-які інші 

предмети, що стикалися з забрудненими поверхнями в мішок для сміття. Закривати мішок для 

сміття і викидати його в закритий сміттєвий бак;  

одяг, у який був використаний під час очищення та дезінфекції, а також будь-які тканини 

багаторазового використання слід зберігати в запечатаному одноразовому пакеті до тих пір, 

поки їх не можна буде випрати; 

після використання очищаючих і дезінфікуючих засобів провітрюйте приміщення; 

після закінчення очищення та дезінфекції вимити руки. 

 

6). Що необхідно очищати та дезінфікувати у автомобілі. 

Поверхні автомобілів, які слід регулярно очищати та дезінфікувати у автомобілі, 

включають, але не обмежуються:  

ключі або брелоки;  

кнопка стартера;  

зовнішні дверні ручки;  

внутрішні дверні ручки, накладки і підлокітники;  

кермо;  

важіль перемикання передач;  

щиток приладів і консоль;  

вимикачі електричного склопідіймача і замка дверей;  

кнопки радіо і клімат-контролю;  

вмикач поворотів і підкермові перемикачі;  

сидіння і регулятор сидіння;  

пряжки ременя безпеки, 

сенсорний екран; а також  

будь-які інші часто використовувані частини, до яких могли торкатися (наприклад, ящик 

рукавички, капот, рукоятка багажника тощо). 

 

2. Рекомендації щодо змісту ключових повідомлень інформаційної кампанії 

протидії COVID-19 для водіїв. 

1). Основні блоки ключових повідомлень. 

Узагальнюючи наведені вище рекомендації відповідних органів, доцільно розподілити 

ключові повідомлення інформаційної кампанії протидії COVID-19 для водіїв на такі блоки: 

обмеження фізичних (соціальних) контактів з іншими особами у транспортному засобі;  

повсякденні профілактичні заходи; 
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правильна гігієна рук; 

очищення та дезінфекція автомобіля. 

 

2). Можливі форми інформаційного дизайну ключових повідомлень. 

Основною метою є забезпечення ясності комунікації: повідомлення повинно не лише 

точно передавати зміст ключових повідомлень, але й бути правильно зрозуміле водієм. Саме 

тому дизайн ключових повідомлень повинен відповідати функціональним і естетичним 

вимогам, а саме: бути простим та ясним, мати чітку структуру, високу якість та єдність 

елементів повідомлення. 

Саме тому наявні дві основні форми інформаційного дизайну ключових повідомлень для 

водіїв: 

а). інфографіка - графічне візуальне подання інформації, призначеної для швидкого та 

чіткого відображення комплексної інформації. 

б). комікс - послідовність малюнків, зазвичай з короткими текстами, які створюють 

певну зв'язну розповідь. 

Більшість організацій які здійснюють інформаційні кампанії протидії COVID-19, 

створюють та розповсюджують повідомлення у формі інфографіки (відповідні зразки 

додаються). 

 

Додатки: зразки інформаційного дизайну ключових повідомлень інформаційної 

кампанії протидії COVID-19 для водіїв. 

 

Виконавець: Атоян А.К. 
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