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Rekomendacijos parengtos pasaulinės organizacijos „ECR community“ iniciatyva kartu su Italijos verslo bendruomene. 
„ECR community“ vienija mažmeninės prekybos, maisto produktų tiekėjus ir gamintojus su tikslu dalintis geriausiomis praktikomis ir informacija. 

24 GEROSIOS PRAKTIKOS ŽINGSNIAI, siekiant sumažinti „Covid-19“ išplitimo riziką TIEKIMO 
GRANIDINĖJE ir LOGISTIKOJE 

► Sandėlių ir sunkvežimių vairuotojų valdymas 

1) Izoliuokite sandėlio veiklą, atskirdami zonas, kurios ribojasi su išorine aplinka (pvz., prekių priėmimas ir

gabenimas), nuo kitų zonų (pvz., sandėliavimo, užsakymų rinkimo ir vykdymo). Apribokite darbuotojų judėjimą iš

vienos zonos į kitą, bei darbuotojų iš kitų padalinių (pvz. gamybos, administracijos) ir/arba žmonių iš išorės

patekimą į sandėlį.

2) Už prekių priėmimą ir gabenimą atsakingi darbuotojai ir vairuotojai, keisdamiesi dokumentais ir (arba) prekėmis,

privalo dėvėti tinkamas apsaugines kaukes ir vienkartines pirštines. Taip pat turėtumėte patarti jiems po

kiekvieno kontakto plautis rankas ar dezinfekuoti jas antibakteriniais preparatais. Pasirūpinkite,

dezinfekavimo priemonėmis.

3) Panašiai, kaip šiuo metu daro ligoninės ir prekybos tinklai, įrenkite skaidrias atitvaras, kad saugiai atskirtumėte

pristatantįjį nuo dokumentus gaunančio asmens (mažiausiai 1 metro atstumu). Vairuotojai turėtų įeiti į sandėlį

po vieną.

4) Jei yra vairuotojų laukiamasis kambarys, ant kas antros kėdės palikite užrašą „jūsų saugumui, nesėskite čia“.
Tokiu būdu vairuotojai nesėdės vienas šalia kito, nes juos skirs tuščia kėdė.

5) Prekių iškrovimo ir pakrovimo metu vairuotojai privalo dėvėti veido kaukes; jei kaukių neturi – išdalinkite jas 
arba atsisakykite priimti krovinį. Vairuotojai privalo tinkamai naudoti kaukes. Kaikurios įmonės įrengė dėžutes, 
kuriose vairuotojai palieka važtaraščius. 

6) Jei įmanoma, organizuokite personalą atskiromis ir tarpusavyje nesikeičiančiomis pamainomis; nesuteikite 
žmonėms galimybės keistis pamainomis. Pvz., galite sukurti dvi pamainas, kad kiekvienoje pamainoje 
dirbantys žmonės niekada nesutiktų vienas kito, net ir keičiantis pamainoms. 

7) Pamainos pradžioje patikrinkite darbuotojų kūno temperatūrą elektroniniais termometrais, siekiant įsitikinti, 
kad jie nekarščiuoja.

8) Pamainų metu darbuotojai neturi keistis įrankiais (pvz., vežimėliais, brūkšninių kodų skaitytuvais, rankiniais 
prietaisais ir terminalais). Prieš imant ar padedant bet kokį įrankį ir įrangą, darbuotojai turi juos dezinfekuoti (pvz., 
brūkšninių kodų skaitytuvo rankeną). Pasirūpinkite dezinfekciniais skysčiais, kuriuos darbuotojai gali naudoti šiuo 
tikslu.

9) Prieš pradedant ar baigiant pamainą ar kitą veiklą, kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.

10) Atidėkite neesminius projektus ar veiklas, pavyzdžiui, atsargų patikrinimus, trečiųjų šalių valymo paslaugas, 
nebent šia veikla būtų siekiama suvaldyti ekstremalią situaciją.

11) Jei turite galimybę, kartą per savaitę dezinfekuokite sandėlį, biurą bei kitas patalpas.
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►  Tiekimo grandinė ir prevencija 

 

12) Venkite asmeninio kontakto ir pakeiskite juos nuotoliniais susitikimais. Jei neįmanoma išvengti susitikimų su 

asmenimis, apribokite dalyvių skaičių, įsitikinkite, kad saugus atstumas yra mažiausiai vienas metras, ir užtikrinkite, 

kad nuo stalo prie kurio sėdite, būtų bent metro atstumas.  

 
13) Stenkitės užsakymus formuoti didesnėmis partijomis.  

 
14) Taikoma logistikai ir bet kuriam kitam skyriui: darbuotojai, turintys (net ir nereikšmingų) gripo sindromo simptomų, 

turi likti namuose. Atminkite, kad logistikos darbuotojai dažnai linkę pervertinti savo galimybes, todėl greičiausiai 

jie norės tęsti darbą, nepaisant blogos savijautos, ypač jei jiems mokama pagal valandinius įkainius. 

 
15) Naujus darbuotojus samdykite tik tuo atveju, jei tai yra absoliučiai būtina, ir atlikite naujų darbuotojų sveikatos 

patikrinimą. Pavyzdžiui, paprašykite naujų darbuotojų pasirašyti dokumentą, kuriame teigiama, kad per 

pastarąsias 14 dienų jie nesutiko žmonių, kuriems grėsė užkrėtimas „Covid-19“. 

 
16) Pirmenybę teikite siuntoms, skirtoms ligoninėms ir labiausiai nukentėjusiems regionams; taip pat teikite 

pirmenybę prekėms, skirtoms žmonėms, nukentėjusiems nuo „Covid-19“. Stenkitės pagreitinti šių prekių 

pristatymą, net jei tai reiškia didesnes išlaidas. Apskritai pirmenybė turėtų būti teikiama būtiniausių ir skubios 

pagalbos prekių tiekimui. 

 

17) Jei įmanoma, visi logistikos skyriuje dirbantys darbuotojai turi dirbti iš namų, taip sumažindami viruso plitimo 

tikimybę tiems darbuotojams, kurie turi būti vietoje ir negali dirbti iš namų.  

 
18) Sustabdykite dalijimąsi automobiliais. Mažinkite darbuotojų atvykimo poreikį, taip mažindami sąlyčio galimybę 

perpildytose vietose (įėjimuose, turniketuose, registracijose ir apžiūros zonose, persirengimo kambariuose). 

 
19) Venkite atsiskaitymo pristatymo metu. Jei šie mokėjimai neišvengiami, pirmenybę teikite mokėjimams 

bekontaktėmis kreditinėmis kortelėmis, o ne grynaisiais ir įsitikinkite, kad kortele naudojasi tik klientas. 

 
20) Uždarykite valgyklas ir skatinkite tiekti maistą tiesiai į biurus. Neleiskite naudotis kavos aparatais, nes šiose 

vietose viruso plitimo rizika yra didelė. 

 
21) Edukuokite savo personalą imtis šių atsargumo priemonių ir stebėkite, kaip griežtai jų laikomasi, rodydami 

pavyzdį. 

 

22) Šios atsargumo priemonės greičiausiai sumažins produktyvumą 15–20%. Vadovai turi būti pasirengę skirti 

viršvalandžius / papildomas pamainas, kad būtų galima efektyviai valdyti užsakymus. 

 
23) Palaikykite savo komandą šioje kritinėje koronaviruso pandemijos fazėje; suteikite jiems aiškią ir išsamią 

informaciją bei įsiklausykite į jų pasiūlymus. Puoselėkite „priklausymo bendruomenei jausmą“, kuris priverčia 

žmones jaustis emociškai artimais, nors fiziškai yra atskirti. 

 
24) Laikykitės skaidrios komunikacijos principų ir sumažinkite „Covid-19“ plitimo riziką. 
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