
Пандемія змусила нас всіх змінити плани, ритм життя, традиції, а 
також вчитися знаходити нові рішення, допомагати і підтримувати 
один одного. І сьогодні ми ділимося інформацією як міжнародні і 
регіональні організації із стандартизації вносять свій вклад у подо-
лання світом кризи, викликаної COVID19. Найцінніше, що мають ці 
організації – це звичайно ж стандарти міжнародного і регіонально-
го рівня, серед яких визначені критично важливі для допомоги сві-
ту у подолання кризи і до них зараз надано вільний доступ.

Це дійсно безпрецедентний крок, адже стандарти цих організацій 
захищені авторським правом і не можуть бути доступними безко-
штовно відповідно до політик про розповсюдження та захисту ав-
торського права. На цьому принципі побудована фінансова модель 
більшості організацій із стандартизації і національних органів стан-
дартизації.

Але зараз, у період кризи, стандарти можуть допомогти суспільству 
легше перенести важкий період і швидше вийти на режим нормаль-
ної роботи, подолавши складнощі. Отже, надана унікальна можли-
вість використати знання та напрацювання фахівців світу, викладені 
у стандартах, які мають високу ступінь прийнятності внаслідок того, 
що розроблені на основі консенсусу і пройшли обов’язкову стадію 
суспільного обговорення.

Ми зібрали таку інформацію та розмістили у себе на сайті всі корис-
ні посилання на сайти організацій, що самостійно надають доступ 
до своїх стандартів за умови реєстрації та безпосередньо тексти 
стандартів, які маємо право оприлюднити. Все це на нашому сай-
ті uas.org.uaу розділі Національний фонд нормативних документів. 
Далі детальніше.



ISO 374-5:2016, Protective gloves against 
dangerous chemicals and micro-organisms – 
Part 5: Terminology and performance require-
ments for micro-organisms risks (Рукавички 
захисні від небезпечних хімічних речовин та 
мікроорганізмів. Частина 5. Термінологія та 
вимоги до експлуатаційних характеристик 
щодо ризиків від мікроорганізмів)

ISO 10993-1:2018, Biological evaluation of medi-
cal devices – Part 1: Evaluation and testing within 
a risk management process (Біологічна оцінка 
медичних виробів – Частина 1: Оцінка та 
тестування в процесі управління ризиками)

ISO 22301:2019, Security and resilience – Busi-
ness continuity management systems – Re-
quirements (Безпека та стійкість – Системи 
управління безперервністю бізнесу – Вимоги)

ISO 22395:2018, Security and resilience – Com-
munity resilience – Guidelines for supporting vul-
nerable persons in an emergency (Безпека та 
стійкість (здатність до адаптації) – Стійкість 
спільноти в боротьбі з негативними наслідками 
несприятливих ситуацій – настанови щодо 

підтримки вразливих осіб у надзвичайних 
ситуаціях)

ISO 22320:2018, Security and resilience – Emer-
gency management – Guidelines for incident man-
agement (Безпека та стійкість – Управління 
надзвичайними ситуаціями – Настанови щодо 
ліквідації аварій)

ISO 22316:2017, Security and resilience – Or-
ganizational resilience – Principles and attri-
butes (Безпека та стійкість – Організаційна 
адаптація – Принципи та ознаки)

ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines 
13688:2013, Protective clothing – General require-
ments ISO (Менеджмент ризиків. Принципи та 
настанови)

ISO 13688:2013, прийнятий в Україні як ДСТУ 
EN ISO 13688:2016 (Одяг захисний. Загальні 
вимоги) та перекладений на українську мову, 
тому ДП «УкрНДНЦ» надає доступ і до цього 
національного стандарту.

ISO 10651-3:1997, Lung ventilators for med-
ical use — Part 3: Particular requirements for 
emergency and transport ventilators (Апарати 
штучної вентиляції легенів для медичного 
використання – Частина 3: Додаткові вимоги 
до реанімаційних та транспортних апаратів 
ШВЛ)

ISO 10651-4:2002, Lung ventilators — Part 4: Par-
ticular requirements for operator-powered resus-
citators (Апарати ШВЛ медичні – Частина 4: 
Додаткові вимоги до реанімаційних апаратів 
штучної вентиляції легенів, керованих 
оператором)

ISO 10651-5:2006, Lung ventilators for med-
ical use — Particular requirements for basic 
safety and essential performance — Part 5: 
Gas-powered emergency resuscitators (Апарати 
штучної вентиляції легенів для медичного 
використання – Додаткові вимоги до основної 
безпеки та основних робочих характеристик 
– Частина 5: Аварійні реанімаційні апарати 
штучної вентиляції легенів на газу)

ISO 13485:2016, Medical devices — Quality man-

agement systems – Requirements for regulatory 
purposes (Медичні вироби. Система управління 
якістю. Вимоги до регулювання)

ISO 17510:2015, Medical devices — Sleep apnoea 
breathing therapy — Masks and application acces-
sories (Медичні прилади – Дихальна терапія 
під час апное у вісні – Маски та аксесуари для 
застосування)

ISO 18082:2014, Anaesthetic and respiratory 
equipment — Dimensions of non-interchangeable 
screw-threaded (NIST) low-pressure connectors 
for medical gases [Including ISO 18082:2014/
Amd.1:2017, AMENDMENT 1] (Апарати 
інгаляційної анестезії та штучної вентиляції 
легенів – Розміри незмінних гвинтових (NIST) 
з’єднувачів низького тиску для медичних газів 
[Включаючи ISO 18082: 2014/Amd.1: 2017, 
Зміна 1])

ISO 18562-1:2017, Biocompatibility evaluation of 
breathing gas pathways in healthcare applications 
— Part 1: Evaluation and testing within a risk man-
agement process (Оцінка біосумісності трубок 
для дихальних сумішей медичних виробів. 

Міжнародна організація зі стандартизації ISO 
виступила з ініціативою зробити ряд стандартів ISO 
або національні прийняття цих стандартів вільно  
доступними з  метою підтримки глобальних зусиль 
бізнесу та організацій для подолання наслідків кризи, 
пов’язаної з COVID-19.

Відкрито доступ до 28 стандартів, які визначені ISO 
критично важливими. 

https://www.iso.org/home.html


Частина 1. Оцінка і проведення випробування в 
процесі менеджменту ризику)

ISO 18562-2:2017, Biocompatibility evaluation of 
breathing gas pathways in healthcare applications 
— Part 2: Tests for emissions of particulate mat-
ter (Оцінка біосумісності трубок для дихальних 
сумішей медичних виробів. Частина 2: 
Випробування для визначення викидів твердих 
речовин)

ISO 18562-3:2017, Biocompatibility evaluation of 
breathing gas pathways in healthcare applications — 
Part 3: Tests for emissions of volatile organic com-
pounds (VOCs) (Оцінка біосумісності трубок для 
дихальних сумішей медичних виробів. Частина 
3: Випробування для визначення викидів летких 
органічних сполук (ЛОС))

ISO 18562-4:2017, Biocompatibility evaluation 
of breathing gas pathways in healthcare applica-
tions — Part 4: Tests for leachables in condensate 
(Оцінка біологічної сумісності дихальних газових 
шляхів у сферах охорони здоров’я. Частина 
4: Випробування на вилугованих речовин в 
конденсаті)

ISO 19223:2019, Lung ventilators and related equip-
ment — Vocabulary and semantics (Апарати штучної 
вентиляції легенів та відповідне обладнання – 
Лексика та семантика)

ISO 20395:2019, Biotechnology — Requirements 
for evaluating the performance of quantification 
methods for nucleic acid target sequences — qPCR 
and dPCR (Біотехнологія – Вимоги до оцінки 
ефективності методів кількісного визначення 
цільових послідовностей нуклеїнових кислот – 
qPCR and dPCR)

ISO 5356-1:2015, Anaesthetic and respiratory 
equipment — Conical connectors — Part 1: Cones 
and sockets (Апарати інгаляційної анестезії та 
штучної вентиляції легенів – Конічні з’єднувачі 
– Частина 1: Дифузори та муфти)

ISO 80601-2-12:2020, Medical electrical equipment 
— Part 2-12: Particular requirements for basic safe-
ty and essential performance of critical care venti-
lators (Медичне електрообладнання – Частина 
2-12: Додаткові вимоги до основної безпеки та 

основних робочих характеристик реанімаційних 
апаратів штучної вентиляції легенів)

ISO 80601-2-13:2011, Medical electrical equip-
ment — Part 2-13: Particular requirements for 
basic safety and essential performance of an 
anaesthetic workstation [Including: ISO 80601-
2-13:2011/Amd.1:2015, AMENDMENT 1 and ISO 
80601-2-13:2011/Amd.2:2018, AMENDMENT 2] 
(Медичне електрообладнання. Частина 2-13. 
Особливі вимоги щодо безпеки з урахуванням 
основних функціональних характеристик до 
анестезіологічної системи)

ISO 80601-2-70:2015, Medical electrical equip-
ment — Part 2-70: Particular requirements for ba-
sic safety and essential performance of sleep 
apnoea breathing therapy equipment (Медичне 
електрообладнання – Частина 2-70: Особливі 
вимоги щодо безпеки з урахуванням основних 
функціональних характеристик до обладнання 
дихальної терапії апное під час сну)

ISO 80601-2-74:2017, Medical electrical equipment 
— Part 2-74: Particular requirements for basic safe-
ty and essential performance of respiratory humid-

ifying equipment (Медичне електрообладнання 
– Частина 2-74: Особливі вимоги щодо безпеки 
з урахуванням основних функціональних 
характеристик до респіраторного обладнання 
для зволоження)

ISO 80601-2-79:2018, Medical electrical equipment 
— Part 2-79: Particular requirements for basic safe-
ty and essential performance of ventilatory support 
equipment for ventilatory impairment (Медичне 
електрообладнання – Частина 2-79: Особливі 
вимоги щодо безпеки з урахуванням основних 
функціональних характеристик до апаратів для 
допоміжної вентиляції легенів при порушенні 
функції дихання)

ISO 80601-2-80:2018, Medical electrical equipment 
— Part 2-80: Particular requirements for basic safe-
ty and essential performance of ventilatory support 
equipment for ventilatory insufficiency (Медичне 
електрообладнання – Частина 2-80: Особливі 
вимоги щодо безпеки з урахуванням основних 
функціональних характеристик до апаратів для 
допоміжної вентиляції легенів при вентиляційній 
недостатності)

ISO/TS 16976-8:2013, Respiratory protective devic-
es — Human factors — Part 8: Ergonomic factors 
(Засоби індивідуального захисту органів дихання 
– Людські фактори – Частина 8: Ергономічні 
фактори)

Міжнародні стандарти ISO для подолання кризи COVID-19 на сайті ДП «УкрНДНЦ»

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iso-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iso-dlya-podolannya-krizi-covid-19/


Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) також від-
криває доступ до критично важливих стандартів.  Це 
5 стандартів на електричне медичне обладнання.

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV Medical 
electrical equipment – Part 1: General require-
ments for basic safety and essential perfor-
mance (Вироби медичні електричні. Частина 
1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних 
робочих характеристик)

IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical equipment 
– Part 1-2: General requirements for basic safe-
ty and essential performance – Collateral stan-
dard: Electromagnetic disturbances – Require-
ments and tests (Вироби медичні електричні. 
Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та 
основних робочих характеристик. Додатковий 
стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги 
та випробування)

IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV Medical 
electrical equipment – Part 1-6: General require-
ments for basic safety and essential perfor-
mance – Collateral standard: Usability (Вироби 
медичні електричні. Частина 1-6. Загальні 
вимоги щодо безпеки та основних робочих 
характеристик. Додатковий стандарт. 
Експлуатаційна придатність)

IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV Medical 
electrical equipment – Part 1-8: General require-
ments for basic safety and essential performance 
– Collateral Standard: General requirements, tests 
and guidance for alarm systems in medical elec-
trical equipment and medical electrical systems 
(Вироби медичні електричні. Частина 1-8. 
Загальні вимоги щодо безпеки та основних 
робочих характеристик. Додатковий стандарт. 
Загальні вимоги, випробування і настанова 
щодо систем тривожної сигналізації в 
медичних електричних виробах та медичних 
електричних системах)

IEC 60601-1-11:2015 Medical electrical equip-
ment – Part 1-11: General requirements for ba-
sic safety and essential performance – Collater-
al Standard: Requirements for medical electrical 
equipment and medical electrical systems used 
in the home healthcare environment (Вироби 
медичні електричні. Частина 1-11. Загальні 
вимоги щодо безпеки та основних робочих 
характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги 
до медичного електричного обладнання та 
медичних електричних систем, призначених 
для надання медичної допомоги в домашніх 
умовах)

Міжнародні стандарти IEC для подолання кризи COVID-19 на сайті ДП «УкрНДНЦ»

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/


Європейська комісія звернулась до європейських ор-
ганізацій із стандартизації CEN та CENELEC зробити 
деякі стандарти відкритими і було прийнято рішення 
про забезпечення такого доступу до 11 стандартів, 
розроблених Європейським комітетом стандарти-
зації CEN. CEN надає доступ до визначених європей-
ських стандартів  на сайтах національних членів CEN, 
який обмежується повноправними членами.

Оскільки національний орган стандартизації України 
не є повноправним членом CEN, а має статус органі-
зації-компаньйона ми розмістили на нашому сайті ті 
європейські стандарти, які прийняті в Україні як наці-
ональні. Це 9 стандартів з 11. Зокрема це стандарти 
на засоби індивідуального захисту та на експлуатаці-
йні вимоги до захисного одягу і методи випробуван-
ня.

ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального 
захисту органів дихання. Фільтрувальні півма-
ски для захисту від аерозолів. Вимоги, випро-
бування, маркування»

ДСТУ EN 14683:2014 «Маски хірургічні. Вимо-
ги та методи випробування»

ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального 
захисту очей. Технічні умови»

ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. Захист 
від інфекційних агентів. Вимоги до експлуата-
ційних характеристик і методи випробування»

ДСТУ EN 14605:2017 «Одяг захисний. Захист 
від рідких хімічних речовин. Вимоги до екс-
плуатаційних характеристик одягу з непро-
никними до рідини (тип 3) або непроникними 
до спрею (тип 4) з’єднаннями та до предметів 
одягу для захисту частин тіла (типи РВ [3] та 
РВ [4])»

ДСТУ EN 455-1:2014 «Захисні засоби. Рукави-
чки медичні одноразового використання. Ча-
стина 1. Вимоги та методи випробування щодо 
відсутності отворів»

ДСТУ EN 455-2:2015 «Медичні рукавички для 

одноразового застосування. Частина 2. Вимо-
ги та випробування фізичних властивостей»

ДСТУ EN 455-3:2019 «Захисні засоби. Рукави-
чки медичні одноразового використання. Ча-
стина 3. Вимоги та методи випробування щодо 
біологічного оцінювання»

ДСТУ EN 455-4:2014 «Захисні засоби. Рукави-
чки медичні одноразового використання. Ча-
стина 4. Вимоги та методи випробування для 
визначення строку придатності»

Наші партнери з проекту Twinning «Посилення 
інституційної спроможності українського на-
ціонального органу стандартизації» з Австрії 
надали також посилання на свій сайт, перей-
шовши за яким можна отримати доступ до за-
вантаженнявсіх 11 європейських стандартів 
(англ. та нім. мовами), оскільки Австрійський 
орган стандартизації ASI є повноправним чле-
ном CEN:

ÖNORM EN 149:2009 07 01 Respiratory protective 
devices – Filtering half masks to protect against 

particles – Requirements, testing, marking

ÖNORM EN 166:2002 04 01 Personal eye-
protection – Specifications

ÖNORM EN 455-1:2001 02 01 Medical gloves for 
single use – Part 1: Requirements and testing for 
freedom from holes

ÖNORM EN 455-2:2015 06 01 Medical gloves for 
single use – Part 2: Requirements and testing for 
physical properties

ÖNORM EN 455-3:2015 06 01 Medical gloves for 
single use – Part 3: Requirements and testing for 
biological evaluation

ÖNORM EN 455-4:2009 12 15 Medical gloves for 
single use – Part 4: Requirements and testing for 
shelf life determination

ÖNORM EN 13795-1:2019 06 01 Surgical clothing 
and drapes – Requirements and test methods – 
Part 1: Surgical drapes and gowns

ÖNORM EN 13795-2:2019 06 01 Surgical clothing 
and drapes – Requirements and test methods – 
Part 2: Clean air suits

ÖNORM EN 14126:2004 12 01 Protective 
clothing – Performance requirements and test 
methods for protective clothing against infective 
agents (consolidated version)

ÖNORM EN 14605:2009 06 15 Protective 
clothing against liquid chemicals – Performance 
requirements for clothing with liquid-tight (Type 
3) or spray-tight (Type 4) connections, including 
items providing protection to parts of the body 
only (Types PB [3] and PB [4])

ÖNORM EN 14683:2019 12 01 Medical face 
masks – Requirements and test methods

ÖNORM EN ISO 374-5:2017 02 01 Protective 
gloves against dangerous chemicals and micro-
organisms – Part 5: Terminology and performance 
requirements for micro-organisms risks (ISO 374-
5:2016)

ÖNORM EN ISO 10993-1:2011 03 15 Biological 
evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation 
and testing within a risk management process 
(ISO 10993-1:2009 + Cor 1:2010) (consolidated 
version)

ÖNORM EN ISO 13688:2013 10 15 Protective 
clothing – General requirements (ISO 13688:2013)

Європейські стандарти CEN/CENELEC для подолання кризи COVID-19

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/yevropeyski-standarti-cen-cenelec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
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Американське товариство випробування матеріалів 
ASTM International, з яким  ДП «УкрНДНЦ» підписа-
но  меморандум про співробітництво,  також надає 
безкоштовний доступ до важливих стандартів ASTM, 
які використовуються при виробництві та тестуванні 
засобів індивідуального захисту.

Стандарти ASTM для подолання кризи COVID-19

ASTM F2299/F2299M-03(2017) Standard Test 
Method for Determining the Initial Efficiency of 
Materials Used in Medical Face Masks to Pene-
tration by Particulates Using Latex Spheres

ASTM F2101-19 Standard Test Method for Eval-
uating the Bacterial Filtration Efficiency (BFE) of 
Medical Face Mask Materials, Using a Biological 
Aerosol of Staphylococcus aureus

ASTM F2100-19 Standard Specification for Per-
formance of Materials Used in Medical Face 
Masks

ASTM F1862/F1862M-17 Standard Test Method 
for Resistance of Medical Face Masks to Penetra-
tion by Synthetic Blood (Horizontal Projection of 
Fixed Volume at a Known Velocity)

ASTM F1494-14 Standard Terminology Relating 
to Protective Clothing

ASTM F2407 – 06(2013)e1 Standard Specifi-
cation for Surgical Gowns Intended for Use in 

Healthcare Facilities

ASTM F1671 / F1671M – 13 Standard Test Meth-
od for Resistance of Materials Used in Protective 
Clothing to Penetration by Blood-Borne Patho-
gens Using Phi-X174 Bacteriophage Penetration 
as a Test System

ASTM F1868 – 17 Standard Test Method for Ther-
mal and Evaporative Resistance of Clothing Mate-
rials Using a Sweating Hot Plate

ASTM D751 – 19 Standard Test Methods for Coat-
ed Fabrics

ASTM D1683/D1683M-17(2018) Standard Test 
Method for Failure in Sewn Seams of Woven Fab-
rics

ASTM D1776/D1776M-20 Standard Practice for 
Conditioning and Testing Textiles

ASTM D5034-09(2017) Standard Test Method 
for Breaking Strength and Elongation of Textile 

Fabrics (Grab Test)

ASTM D5587-15(2019) Standard Test Method 
for Tearing Strength of Fabrics by Trapezoid Pro-
cedure

ASTM D5733 – 99 Standard Test Method for Tear-
ing Strength of Nonwoven Fabrics by the Trape-
zoid Procedure (Withdrawn 2008)

ASTM D6701-16 Standard Test Method for Deter-
mining Water Vapor Transmission Rates Through 
Nonwoven and Plastic Barriers

ASTM F1494-14 Standard Terminology Relating 
to Protective Clothing

ASTM D6319-19 Standard Specification for Ni-
trile Examination Gloves for Medical Application

ASTM D3578-19 Standard Specification for Rub-
ber Examination Gloves

ASTM D5250-19 Standard Specification for 
Poly(vinyl chloride) Gloves for Medical Applica-
tion

ASTM D6977-19 Standard Specification for Poly-
chloroprene Examination Gloves for Medical Ap-
plication

ASTM E2755-15 Standard Test Method for Deter-
mining the Bacteria-Eliminating Effectiveness of 
Healthcare Personnel Hand Rub Formulations Us-
ing Hands of Adults

ASTM E1174-13 Standard Test Method for Evalu-
ation of the Effectiveness of Health Care Person-
nel Handwash Formulations

ASTM E3058-16 Standard Test Method for Deter-
mining the Residual Kill Activity of Hand Antisep-
tic Formulations

ASTM F3387-19 Standard Practice for Respirato-
ry Protection

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/standarti-astm-covid-19/


BS EN 16615:2015 Quantitative test method for 
the evaluation of bactericidal and yeasticidal ac-
tivity on non-porous surfaces with mechanical ac-
tion employing wipes in the medical area (4- field 
test) – Test method and requirements (phase 2, 
step 2)

BS EN 14561:2006 Quantitative carrier test for the 
evaluation of bactericidal activity for instruments 
used in the medical area – Test method and re-
quirements (phase 2, step 2)

Draft BS EN 17387 Quantitative non-porous sur-
face test for the evaluation of bactericidal and/or 
yeasticidal and/or fungicidal activity of chemical 
disinfectants used in medical area. Part rev: Test 
method and requirements without mechanical ac-
tion (phase 2, step 2)

BS EN 13697:2015+A1:2019 Quantitative non-po-
rous surface test for the evaluation of bactericidal 
and/or fungicidal activity of chemical disinfectants 
used in food, industrial, domestic and institution-
al areas – Test method and requirements without 
mechanical action (phase 2, step 2)

BS EN 14562:2006 Quantitative carrier test for 
the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity 
for instruments used in the medical area – Test 
method and requirements (phase 2, step 2)

BS EN 1500:2013 Hygienic handrub – Test meth-
od and requirements (phase 2/step 2)

BS EN 1499:2013 Hygienic handwash – Test 
method and requirements (phase 2/step 2)

BS EN 12791:2016+A1:2017 Surgical hand disin-
fection – Test method and requirements (phase 
2, step 2)

Draft BS EN 17430 Hygienic handrub virucidal – 
Test method and requirements (phase 2/step 2)

BS EN 14563:2008 Quantitative carrier test for 
the evaluation of mycobactericidal or tubercu-
locidal activity of chemical disinfectants used for 
instruments in the medical area – Test method 
and requirements (phase 2, step 2)

BS EN 16777:2018 Quantitative non-porous sur-
face test without mechanical action for the eval-
uation of virucidal activity of chemical disinfec-
tants used in the medical area – Test method and 
requirements (phase 2/step 2)

BS EN 17111:2018 Quantitative carrier test for 
the evaluation of virucidal activity for instruments 
used in the medical area – Test method and re-
quirements (phase 2, step 2)

PD CEN/TS 17091:2018 Crisis management: 
Building a strategic capability

BS EN ISO 22301:2019  Business continuity man-
agement systems — Requirements

BS EN ISO 22313:2020 Business continuity man-
agement systems. Guidance on the use of ISO 
22301

ISO/TS 22318:2015 Guidelines for supply chain 
continuity

ISO 22316:2017 Organizational resilience. Princi-
ples and attributes.

BS ISO 31000:2018 Risk management — Guide-
lines

BS 31100:2011 Risk management – Code of 
practice and guidance for the implementation of 
BS ISO 31000

BS ISO 22319:2017 Community resilience – 
Guidelines for planning the involvement of spon-
taneous volunteers

BS ISO 22330:2018 Guidelines for people aspects 
of business continuity

BS ISO 22395:2018 Community resilience. Guide-
lines for supporting vulnerable persons in an 
emergency

BS ISO 22320:2018 Emergency management. 
Guidelines for incident management

Національний орган зі стандартизації Великобританії 
(BSI)також відкрив доступ до найактуальніших стандар-
тів в ключових сферах виробництва апаратів ШВЛ, за-
собів індивідуального захисту, забезпеченні безперерв-
ності бізнесу та управлінні ризиками. Це досить великий 
перелік документів, який включає як британські стан-
дарти, так і міжнародні або європейські стандарти, при-
йняті у Великій Британії як національні:



BS 67000:2019 City resilience – Guide

BS EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective 
devices. Filtering half masks to protect against par-
ticles. Requirements, testing, marking

BS EN 14683:2019 Medical face masks. Require-
ments and test methods

BS EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes. 
Requirements and test methods. Surgical drapes 
and gowns

BS EN 13795-2:2019 Surgical clothing and drapes. 
Requirements and test methods. Clean air suits

BS EN 14126:2003 Protective clothing. Perfor-
mance requirements and tests methods for protec-
tive clothing against infective agents

BS EN 14605:2009+A1:2009 Protective clothing 
against liquid chemicals. Performance requirements 
for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight 

(Type 4) connections, including items providing pro-
tection to parts of the body only (Types PB [3] and 
PB [4])

BS EN 166:2002 Personal eye protection. Specifica-
tions

BS EN 455-1:2000 Medical gloves for single use. 
Requirements and testing for freedom from holes

BS EN 455-2:2015 Medical gloves for single use. 
Requirements and testing for physical properties

BS EN 455-3:2015 Medical gloves for single use. 
Requirements and testing for biological evaluation

BS EN 455-4:2009 Medical gloves for single use. 
Requirements and testing for shelf life determina-
tion

BS EN ISO 10993-1:2009 Biological evaluation of 
medical devices Part 1: Evaluation and testing with-
in a risk management process

BS EN ISO 13688:2013 Protective clothing. General 
requirements

BS EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against 
dangerous chemicals and micro-organisms. Termi-
nology and performance requirements for micro-or-
ganisms risks
BS EN 29073-3:1992 Methods of tests for Nonwo-
vens – Part 3: Determination of tensile strength and 
elongation

BS EN ISO 139:2005 Textiles – Standard atmo-
spheres for conditioning and testing

BS EN ISO 811:2018 Textiles – Determination of 
resistance to water penetration – Hydrostatic pres-
sure test

BS EN ISO 9073-10:2004 Textiles – Test methods 
for nonwovens – Part 10:  Lint and other particles 
generation in the dry state

BS EN ISO 11737-1:2018 Sterilization of health care 

products – Microbiological methods – Part 1: De-
termination of a population of microorganisms on 
products

BS EN ISO 13938-1:2019 Textiles – Bursting prop-
erties of fabrics – Part 1: Hydraulic method for de-
termination of bursting strength and bursting dis-
tension

BS EN ISO 22612:2005 Clothing for protection 
against infectious agents — Test method for resis-
tance to dry microbial penetration

ISO 22610:2018 Surgical drapes, gowns and clean 
air suits, used as medical devices, for patients, clini-
cal staff and equipment – Test method to determine 
the resistance to wet bacterial penetration

BS EN 13034:2005+A1:2009 Performance require-
ments for chemical protective clothing offering lim-
ited protective performance against liquid chemi-
cals (Type 6 and Type PB equipment)

BS EN ISO 13982-1:2204+A1:2010 Part 1: Perfor-
mance requirements for chemical protective cloth-

ing providing protection to the full body against air-
borne solid particulates (type 5 clothing)

BS EN 168:2002 Personal eye-protection – Non-op-
tical test methods

BS EN 60601-2-24:2015 Particular requirements 
for the basic safety and essential performance of in-
fusion pumps and controllers

BS EN 794-3:1998+A2:2009 Particular require-
ments for emergency and transport ventilators

ISO 10651-3:1997 Lung Ventilators for Medical Use 
– Emergency and Transport

BS ISO 10651-5:2006 Gas-powered emergency re-
suscitators

BS ISO 19223:2019 Lung ventilators and related 
equipment. Vocabulary and semantics

BS EN ISO 80601-2-12:2020 Medical electrical 
equipment – Part 2-12: Particular requirements for 
basic safety and essential performance of critical 

Стандарти BSI для подолання кризи COVID-19
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care ventilators

BS ISO 80601-2-84:2018 Medical electrical equip-
ment. Part 2-84.Particular requirements for basic 
safety and essential performance of emergency and 
transport ventilators

BS EN 62304:2006+A1:2015 Medical device soft-
ware – Software life-cycle processes

BS EN 62366-1:2015 Part 1: Application of usability 
engineering to medical devices

BS EN ISO 14971:2012 Medical devices – Applica-
tion of risk management to medical devices (ISO 
14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

PD IEC/TR 62366-2:2016 Medical devices – Part 2: 
Guidance on the application of usability engineering 
to medical devices

BS EN ISO 60601-1-2:2015 Medical electrical 
equipment Part 1-2: General requirements for basic 
safety and essential performance – Collateral Stan-
dard: Electromagnetic disturbances – Requirements 
and tests

BS EN ISO 17510-1:2019 Part 1: Sleep apnoea 
breathing therapy equipment (ISO 17510-1:2007)

BS EN ISO 15001:2011 Anaesthetic and respira-
tory equipment – Compatibility with oxygen (ISO 
15001:2010)

BS EN ISO 18562-1:2020 Biocompatibility evalua-
tion of breathing gas pathways in healthcare appli-
cations – Part 1: Evaluation and testing within a risk 
management process

BS EN ISO 18562-2:2020 Biocompatibility evalua-
tion of breathing gas pathways in healthcare appli-
cations – Part 2: tests for emissions of particulate 
matter

BS EN ISO 18562-3:2020 Biocompatibility evalua-
tion of breathing gas pathways in healthcare appli-
cations – Part 3: Tests for emissions of volatile or-
ganic compounds (VOCs)

BS EN ISO 18562-4:2020 Biocompatibility evalua-
tion of breathing gas pathways in healthcare appli-
cations – Part 4: Tests for leachables in condensate

Comparison table ISO 9001:2015/BS EN 9100:2018 
and ISO 13485:20161

Американського товариства 
випробування матеріалів 

Асоціації просування медичного 
інструментарію

Клініко-лабораторного Інституту 
стандартів 

Канадської асоціації
стандартів

Інституту інженерів 
з електротехніки та електроніки

Крім того на сайті BSI також надано доступ 
до стандартів низки інших організацій!



Вільний доступ до цих стандартів діятиме до того часу, поки 
керівництво ISO, IEC, CEN/CENELEC, ASTM та BSI не прийме 
іншого рішення.

Звертаємо увагу на цю можливість наших ЦОВВ, виробників та 
постачальників медичного обладнання, інших представників 
бізнесу, фахівців випробувальних лабораторій, органів оцінки 
відповідності, і звичайно, технічних комітетів стандартизації, 
відповідно до пропозицій яких складається програма робіт 
національної стандартизації.

Із свого боку ми вже звернулись до відповідних ТК з 
пропозицією розглянути питання прийняття міжнародних 
та європейських стандартів, визначених сьогодні критично 
важливими, в якості національних.

За умови подання національними технічними комітетами 
пропозицій, прийняття цих стандартів в Україні буде можливим 
вже у червні-липні поточного року, після затвердження Додатку 
1 до Програми робіт національної стандартизації.

Але є ще один важливий аспект – переклад. Без перекладу 
стандарти  доступні не для всіх виробників і фахівців, крім 
того, є ризик неоднозначного трактування змісту.

Мінекономіки щороку виділяє кошти в рамках своїх 
бюджетних програм на розроблення національних стандартів 
методом перекладу за визначеними приорітетами та 
видання стандартів. Тож, звертаюсь зараз до відповідних 

центральних органів виконавчої влади, насамперед, до 
Міністерства охорони здоров’я – необхідно передбачати 
витрати на переклад стандартів у власному бюджеті, а щоб 
розуміти потребу, рекомендуємо увійти до складу відповідних 
технічних комітетів стандартизації в якості колективних 
членів. Звичайно, фінансування робіт із стандартизації може 
бути не тільки з бюджету, але критично важливі стандарти, 
які допомагають убезпечити наше суспільство, мають бути 
пріоритетом для відповідних органів державної влади.

Зі свого боку національний орган стандартизації завжди 
готовий надати консультативну та методичну допомогу щодо 
всіх процесів національної стандартизації та можливостей 
участі в них.

Запрошуємо до співробітництва, приєднуйтесь до зусиль, 
направлених на прийняття і запровадження в Україні сучасних 
стандартів, адже ми робимо спільну справу і коли кожен 
долучається в своїй частині, результат завжди кращий.

Бажаємо всім нам вийти з кризи оновленими, сучасними, 
сильнішими і згуртованішими, тому що разом легше долати 
будь-які складнощі.

Бережіть себе і близьких, будьте здорові!!


