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Обов'язки роботодавця щодо
забезпечення засобами індивідуального

захисту (ЗІЗ)
Відповідно до розділу 104 Кодексу законів про
працю (КЗпП) та Постанови Уряду (ПУ) № 390/2021
Зб., яка визначає обсяг та детальні умови
забезпечення засобами індивідуального захисту,
миючими, чистячими та дезінфікуючими
засобами,в тому числі, роботодавець зобов’язаний:

забезпечити працівників ЗІЗ у разі, якщо ризики
неможливо усунути або зменшити за допомогою
технічних засобів колективного захисту або заходів
у сфері організації праці

забезпечити працівників миючими, чистячими та
дезінфікуючими засобами (у тому числі захисні мазі)

забезпечити працівників захисними напоями на робочих
місцях із незадовільними мікрокліматичними умовами
в обсязі та на умовах, визначених ПУ № 361/2007 Зб.,
яка встановлює умови охорони здоров’я на виробництві

визначити умови та період використання ЗІЗ виходячи
з частоти та тяжкості ризиків, виду робіт тощо
з урахуванням властивостей цих засобів захисту

підготувати власний перелік ЗІЗ (миючі, чистячі та
дезінфікуючі засоби) для забезпечення працівників
виходячи з виявлених ризиків та певних умов праці

надавати ЗІЗ безкоштовно

забезпечити належним чином ЗІЗ усіх осіб, які
перебувають на своєму робочому місці (у тому числі
екскурсії, відвідування, органи контролю тощо)
надавати тільки ЗІЗ, які захищають працівників від
певного ризику та відповідають вимогам, встановленим
у Регламенті ЄС 2016/425 щодо засобів індивідуального
захисту
ознайомити працівників із застосуванням ЗІЗ та
контролювати їх використання
підтримувати ЗІЗ у робочому стані
дозволити використання ЗІЗ для більшої кількості
працівників, лише за умови вжиття заходів щодо
запобігання ризику інфекційних захворювань
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Обов'язки працівників
дбати про особисту безпеку та
особисте здоров'я, а також про
безпеку оточуючих у процесі
виконання робіт або під час
перебування на території організації
використовувати на роботі ЗІЗ та
засоби захисту
ознайомитися з інструкціями щодо
використання та обслуговування ЗІЗ
та дотримуватися викладених у ній
правил
виконувати незначне технічне
обслуговування призначених ЗІЗ
використовувати ЗІЗ лише за
призначенням
дбайливо розпоряджатися виділеними
засобами індивідуального захисту
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ЗІЗ мають бути
використані ефективно та не повинні
представляти додатковий ризик

відповідними умовам роботи та
адаптованими до фізичних потреб
окремих працівників
якнайкраще поєднуватися
з ергономічними вимогами та станом
здоров'я працівників
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Символи для позначення захисного одягу:

Символи, доповнені цифрами, означають класи захисту часткових
захисних властивостей, символи повинні бути розміщені на виробі,
а їх значення має бути пояснено в інструкції.

Символи для позначення захисних рукавичок:

Як ви дізнаєтесь, що ЗІЗ відповідають нормативам?
Для кожного нового ЗІЗ виробник ЄС видає декларацію
відповідності та одночасно наносить маркування CE на продукт.
Цей знак є графічним зображенням декларації про відповідність
ЄС і означає, що продукт відповідає основним вимогам
Регламенту (ЄС) 2016/425 щодо ЗІЗ. Для ЗІЗ від високих
ризиків (захист від падіння, захист органів дихання, захист від
високих температур, хімічних речовин тощо), до маркування СЕ
додається ідентифікаційний номер нотифікованого органу, який
проводить регулярні перевірки виготовлених ЗІЗ.

захист від рухомих
частин

захист від холоду

захист від негоди

захист від хімічних речовин

захист від статичної
електрики

захист під час роботи з
ланцюговою пилою

захист від тепла та полум’я

захист від порізів та
колотих ран

захист від забруднення
радіоактивними частинами

захист від
бактеріологічних небезпек

механічні небезпеки

небезпека порізів

небезпека холоду

тепло та полум’я

iонізуюче випромінювання

ручні ланцюгові пили

радіоактивне
забруднення

небезпеки від хімічних
речовин

сільськогосподарські
пестициди
небезпеки від
мікроорганізмів

небезпеки від високих
температур та вогню для
пожежників
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МАРКУВАННЯ
ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ

Як мають бути
маркіровані ЗІЗ
найменування та ідентифікаційний
знак виробника (імпортера)
тип продукту
номер стандарту та відповідних
символів захисту та ступінь
захисту (якщо передбачено)
дата виготовлення, а також термін
придатності (якщо встановлено)
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ефективність ЗІЗ
відповідні аксесуари ЗІЗ та
запасні частини
класи захисту, що відповідають
різним рівням небезпеки та
випливають з цього обмеження
щодо використання
термін придатностіЗІЗ або
окремих його компонентів
спосіб упаковки, придатний для
транспортування
важливість усіх маркувань на ЗІЗ
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ЗІЗ супроводжуються
інструкціями чеською
мовою та повинні містити
інформацію про:
використання, зберігання,
очищення, технічне
обслуговування, тестування та
дезінфекцію
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Нещасні випадки на
виробництві та ЗІЗ
Причини щорічних тисяч
нещасних випадків на
виробництві:
невикористання або неправильне
використання ЗІЗ використання
пошкоджених чи неправильно
підібраних ЗІЗ
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Постанова уряду № 390/2021 Зб.,
яка визначає обсяг та детальні
умови забезпечення ЗІЗ, миючих,
чистячих та дезінфікуючих засобів
детальна інформація про
залишкові ризики, що виникають
на відповідних об’єктах
інструкція із застосування
індивідуальних ЗІЗ

Рекомендовані документи
для оформлення власного
списку ЗІЗ
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Піктограма Призначений захист ПіктограмаПризначений захист

Піктограма Категорія небезпеки Піктограма Категорія небезпеки


