MiHicTepcTBo енергетики та вугiльноi промисловостi Украiъи
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Про запобiгання поширенню KopoнaBipycy
З метою запобiгання поширенню KopoHaBipycy SARS-COY-2 тадля захисту
вiд зараження працiвникiв коронавiрусною iнфБкцiею, на виконання вимог листа
Мiнекоенерго Украiни вiд 09.04.2020 J\b26l1 .|-4.4-9286,

НАКАЗУЮ:
1. Затвер

дити План основних заходiв щодо запобiгання поширенню

KopoHaBipycy SARS-COY-2 у ДП <PЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕКТРИtIНI МЕРЕЖIо (д-i
- План) (додаток 1).
2. Затвердити штаб запобiгання поширенню KopoHaBipycy SARS-COV-2 в
наступному складi:
Начальник штабу:
Бiлоус С.М.
- виконуючий обов'язки генер€Lпьного директора.
Заступник.и начzLльника штабу:
Ковбаса Ф.I.
- заступник генерaLльного директора - заступник виконавчого
директора з технiчних питань;
Розумей
начапьник вiддiлу охорони працi i пожежноi безпеки.
Члени штабу:
MiHeeB О.О.
- заступник генер€tльного директора - заступник виконавчого
директора з комерцiйних питань;
Отрошенкrэ Б.А.
lIиректор Адмiнiстративно-господарсъкого департаменту;
Браткова FI.Л.
заступник начzulьника вiддiлу кадрiв Щепартаменту
lIoKyMeHTilJIbHoгo забезпечення та кадровоi роботи;
Крятченко Е.В. - начzllrьник сектору цивiльного захисту;
Отрошенко Т.В. - сестра медична вiддiлу механiзацii та транспорту
Адмiнi стративно-господарського департаменту ;
Петров C.I}.
- I-олова ради гrрофспiлкових KoMiTeTiB Регiональних
електричних мереж (за згодою).

М.М.

-

3. .Щиректорам

управлiння:

фiлiй, директорам департаментiв та вiддiлiв

3.1. Забезпечити виконання Плану

термiни.

у

повному обсязi та

у

апарату

визначенi

3.2. Постiйно забезпечувати виконання заходiв, направлених на
запобiгання поширенню KopoHaBipycy SАRS-СОV-2, вiдповiдно до Порад для
захисту вiд KopoHaBipycHoi iнфекцii (додаток 2) та iнших рекомендацiй

коМПетентних органiв (MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи, Всесвiтня

органiзацiя охорони здоров'я тощо).
З.3. Забезпечrlти видачу та застосування працiвниками на пiдприемствi
засобiв, що запобiгають поширенню KopoнaBipycy SARS-COV-2.
3.4. Проводити пропаганду серед пiдлеглого персоналу щодо дотриманшI
порад та рекомендацiй пiдроздiлiв охорони здоров'я щодо запобiгання
поширенню KopoHaBipycy SARS-COV-2 та зараження коронавiрусною
iнфекцiею.
З.5. Забезпечрtти подання у встановленому порядку оперативноi та
перiодичноi iнформацiТ щодо запобiганFIя поширенню KopoHaBipycy SARS-COV2 (в разi наявностi вiдповiдних запитiв).
3.6. ЗабезпечрIти надання iнформацii про випадки пiдозри на
працiвникiв
пlдтверджен1 випадки захворювання
захворювання праr
захворювання та про пiдтверлженi
запобiгання
коронавiрусною iн:фекцiсю SARS-COV-2 начальнику штабу зап(
поширенню KopoнaBipycy SARS-COV-2 та його заступникам.
З.7 . Ознайомлlти з цим наказом весь персонал cBoik пiдроздiлiв.
4. Щиректорам фiлiй та директору Щепартаменту з комерцiйних питань
Петрову С.В. забе:lпечити закупiвлю необхiдноi якостi та кiлыкостi засобiв
противiрусного захи,сту.
5. Щиректору Щепартаменту фiнансiв Аврамовiй Н.М. забезпечити
своечасне та в повному обсязi фiнансування заходiв, направлених на запобiганНя
поширенню KopoнaBipycy SARS-COV-2.
6. У разi фiксацii пiдозри на захворювання чи поширення KopoHaBipycy
серед працiвникiв пiдприемства запровадити режим роботи пiдприемСТВа У
вiдповiднсlстi з вимо,гOми додатку З до цього наказу.
iнформацiйних технологiй, зв'язку, та
7. Щиректору Щепартамент
iнформацiйноi безпtэки Матвееву е.Л. викласти цей наказ у CRM систеМУ ДЛЯ
ознайомлення пс"r""-Жr,

що втратив чиннiсть нак€в дП (РЕjГIоНАльнI

ЕлЕктричш МЕ]]ЕЖI> вiд

1б.03.2020 J\Ъ30 <Про затвердження Плану
основних заходiв щодо запобiгання поширенню корона Bipycp.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю

В.о. генерального директора

вопiпБ
(044) 206-62-89

С.М. Бiлоус

Додаток 1
до нака:}у ЩП кРЕГIоНдЛЬНI ЕЛЕКТРI,IЧНI МЕРЕЖI))
Ns i/,"r вiд ц/l>
2О20 р.

4Йliц rat

План основних заходiв щодо запобiгання поширецню коропавiрусу Sl\ItS-Cov-2
у ДП dЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI>

м

Назва заходу

з/п

l

2.

TepMiH

Органiзувати проведення вiдповiдноТ роз'яснювальноi
роботи з працiвниками cBoix пiдроздi.пiв щодо
KopoHaBipycy SARS-CoV-2, симптомiв хвороби
CovID-l9 та першочергових дiй у разi ik виникнення.

На час
карантину

обмежити мiграцiю та перебування працiвникiв у
багатолюдних мiсцях, для чого:

На час
карантину

.Щиректори

фiлiй,
департаментiв,
керiвники

lliлоозлiлiв Ayl
[иректори
фiлiй,
дцепартаментiв,

керiвники

пriдроздiлiв

розглянути можливiсть використання службових та
власних транспортних засобiв для пересування на

2.1

-;r^"""и*-r*

Ау

роботу та з роботи.

Розглянути можливiсть виконання службових
обов'язкiв працiвниками дистанцiйно або за окремими
цlафiками.
Заборонити проведення масових заходiв, KpiM заходiв,
z.3. необхiдних для забезпечення нормальноi роботи
пiдприсмства.
2.2,

2.4.

Заборонити проведення навчання працiвникiв у

спецiqпiзованих навчальних закладах.
2.5. Обмежити лозволенi збори людей у групах до 10 осiб.
Максимально обмежити пересування працiвникiв на
2.6.
пiдприемствi.

Обмежити контакти працiвникiв

.Щиректори
з

представниками cTopoHHix органiзацiй, користувачами
(споживачами) та з населенням:

з,

та обмежити
пересування всерединi краiЪи i за кордон.
Переглянути роботу центрiв обслуговування
споживачiв
метою обмеження спiлкування
працiвникiв з абонентами вiч на вiч без захисних
бар'ерiв.
Вiдмiнити вiдрядження працiвникiв

3.1

з

з.2.

Обмежити роботу контролерiв

J.J.

споживачiв.

з

виiЪдом

до

Забезпечити засобами iндивiдуа-пьного захисту
працiвникiв, що мають постiйний контакт iз значною

з.4,

кiлькiстю робiтникiв.
Забезпечити масочний режим для працiвникiв пiд час
транспортування працiвникiв наlз пiдприемства та на
пiдприемствi.

3.5.

1АУ

мiж собою,

-

апарат управлiння.

На час
карантину

фiлiй,
д,эпартаментiв,

керiвники
пiiдроздiлiв ДУ

4.

4.1

Забезпечити реалiзацiю заходiв caHiTapHoi охорони

На час
карантину
Щвiчi на
день на час
карантину

Щиректори
фiлiй, АГД2

працiвникiв на
в iнтервалi мiж рiзними

На час
карантину

Щиректори
фiлiй, АГЩ

Забезпечити регулярне проведення дезiнфекцii
ручок
дверей, перил, столiв, мiсць загzшьного користування.

Щвiчi на
день на час
карантину

[иректори

пiдприемства:

Забезпечити

"urr'
примiщень масового
перебування працiвникiв

Забезпечити ca'iTapHy

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

передбачених

мlсць,

оброо@

для доставки

пiдприемство, систематично
робочими змiнамц

забезпечити наявнiсть миючих

засобiв

у

мiсцях

загального користування.
Забезпечити
наявнiсть спиртовмiсних антисептикiв для
,l
.
рук, у мlсцях загального користування.

4.6.

Забезпечити проведення замiру температури
працiвникiв.

4,7.

Заборонити доступ на пiдприемство cTopoHHix осiб.

4.8.

Перiодично проводити вентиляцiю примiщень

Проводити пропаганду серед

4.9.

4.10

тiла у

уникнення

рукопотискання
безконтактнi способи вiтання

працiвникiв tцодо
використовувати

Забезпечити функцiонування KiMHaT для тимчасовоi
iзоляцii праtдiвникiв з пiдозрою на захворювання.

Забезпечити iзоляцiю осiб, якi мають ознаки ГРВI, у
спецiально визначених примiщеннях на перiод до
4,||
прийнятгя рiшення щодо ix подальшоТ госпiталiзацii
або самоiзоляцiТ.
Забезпечити TepMiHoBy iзоляцiю ycix працiвникiв, що
4.12 мi}ли контакт iз особою, щодо якоi виникли пiдозри на
ураження KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

Постiйно
На час
карантину
Щодня на
час
карантинy
Щодня на
час
карантину

На час
карантину

Щиректори
фiлiй, АГЩ

фiлiй,

АГ!

[иректори

фiлiй.

АГЛ

!иректори
фiлiй,

АГД

.Щиректори

фiлiй, АГЩ

[иректори
фiлiй, АГЩ
!иректори
фiлiй,
,цепартаментiв,

керiвники
lliдроздiлiв ду
.Щиректори

На час
карантину
На час
каDантинч

фiлiй,

департаirлентiв,

керiвники
lIiдроздiлiв АУ
.Щиректори

фiлiй,

АГД

.Щиректори

На час
карантину

фiлiй,
департаментiв,
керiвники
пiдроздiлiв Ау
.Щиректори

На час
карантину

фiлiй,
департаментiв,
керiвники
пiдроздiлiв Ау
,Щиректори

4,|з

Забезпечити внесення змiн до режиму роботи осiб, якi
за ocTaHHi 14 днiв повернулися з-за кордону.

На час
карантину

фiлiй,
д,епартаментiв,

керiвники
пiдроздiлiв Ау

' АГД - Алмiнiстративно-гос[одарський департамент.
3 Спиртовмiсний антисептик для
рук - розчин iз BMicToM спирту 60-809'о або iз 2%
хлорг9ксидину (iншi засоби, що реалiзують як ((антисептик для рук), наприклад настiй
ромашки або розчиниiз 40% BMicToM спирту, не е такими).
2

5.

5.1

Заходи щодо максимzUIьного обмеження кiлькостi
задiяних працiвникiв у робочому процесi (вiдпустка,
дистанцiйна робота) з подirльшим дистанцiйним
контролем уповноваженими особами
фiзичного стану
цих працiвникiв в частинi проявiв симптомiв хвороби
C0YID-19 та першоЧерговцХ дiй у разi ix виникнення;
розглянути можливiсть надання, вiдповiдrо до.r""rоaо
законодавства, вiдпустки працiвник&М, у яких е дiти,
що перебувають на карантинi.

самоiзолюватися

5.2.

6.

працiвникuйщ

вiковiй зонi високого ризику захворювання

на

.Щиректори

На час
карантину

фiлiй,
департаментiв,
керiвники
пiдроздiлiв АУ

На час
карантину

Щиректори
фiлiй,
ППЗтаКРа

KopoHaBipyc SARS-COV-25 (особи BiKoM 60+1, з
ознаками захворюванняб та тим, у кого вдома с хворий
член ciM'i.

На час
карантину

проводити наглядну агiтацiю щодо запобiгання

На час
карантину

розповсюдженню KopoHaBipyc SARS-COV-2.

Начальник ВоПiПБ

!иректори
фiлiй,
департаrrлентiв,

керiвники
пiдроздiлiв АУ
Щиректори
фiлiй,
департаментiв,
керiвники
.пiдроздiлiв АУ

М.М. Розумей

- .Щепартамент документального забезпечення та кадровоi роботи.
За результатами моделювання можливого BapiaHTy поширення KopoнaBipycy COVID-2019 в
УкраiЪi, проведеного Головним ситуацiйним центром при Радi нацiональноi безпеки i оборони
УкраiЪи, у зонi найменшого ризику перебувають особи у вiцi вiд 10 до 39 poKiB, для яких
показник Ймовiрностi захворювання становить 0,2ОА, Щля 40-49-рiчних - вiдповi,цно 0,30lо; для
50-59-рiчних
|,ЗYо; для б0-69-рiчних - З,4Оh, длtя 70-79-рiчних - 7,8О/о. У зонi найбiльшого
перебувають
люди у вiцi 80*, для них цей показник становить lз,5о/о.
ризику
6
Найпоширенiшими симптомами е головний бiль, кашель, лихоманка та утруднення дихання,
в деяких випадках - дiарея або кон'юнктивiт.
а

5

Щ,ЩЗтаКР

-

.)

,Щодаток 2
до Haкitзy ЩП кРЕГIОНАЛЪШ ЕЛI]КТРrШНI МЕРЕЖI>

Xs

/l uiдuЦrИ''/2r,|

2020о.

Поради для захисту вiд KopoнaBipycHoi iнфекцii

, Вiдповiдальне ставлецня працiвникiв та
роботодавцiв до власноiо здоров'я та здоров'я

оточуючих!

, Захворiв - сиди вдома. Не варто
ризикувати власним здоров'ям та здоров'ям iнших.
. У разi погiршенНя станУ потрiбнО звернутисЬ
до свогО iiмейного лiкаря.
, Керiвнику потрiбно забезпечити недопущення перебування на
робочому мiсцi працiвникiв з
симптомап,{и гострого респiраторного захворюваЕня, пiдвищеноТ темпера:гури тiла та особливО
осiб, що повернулись з вiдпустки або з вiдрядження з краiъ, в яких булй зфестрованi випадки

CovID-19.
ffiагностика. Як визначити на початкових стадiях KopoHaBipyc?
. На початковiЙ стадii KopoHaBipyc ма€ TaKi ж симптоми,
Що

i

iншi гострi BipycHi
захворювання. Визначити можуть тiльки спецiальнi тести.
. Найпоширенiшими симптомами е головний бiль, кашель, лихоманка та
утруднення дихання,
в деяких випадках - дiарея або кон'юнктивiт.
, Новий штам KopoHaBipycy може викликати тяжку
форму пневмонii. В ц,ьому його небезпека.
.Важливо! Вчасне дiагностування. Так як за симптоматикою KopoHaBipyc нiчим не
вiдрiзняеТься вiД iншиХ вiрусних хвороб, то важливо вiдразу звернутись до ,ri*uря. Якщо ви
протягоМ ocTaHHix 14 днiВ повернулИсь iз краiНи, в якiЙ зафiксованi випадки KopoHaBipycy або
ж спiлкувilJlись iз людиною) яка контактувала iз тим, хто прибув до УкраiЪи з краiЪ де
ЗафiКСОванi випадки KopoHaBipycy - вiдразу попередьте про це свого сiмейного лiкаря. Надалi
- лiкар мае iшгоритм дiй, цо робити.
Хто

с

групою ризику?

. Перебiг хвороби зЕlлежить вiд iMyHiTeTy людини. Вразливою групою е люди похилого BiKy та
ЛЮДИ iЗ ХРОнiчними хворобами i слабким iMyHiTeToM, вони бiльш схильнi до розвитку важких
ЗаХВОРЮВанЬ. Також пiсля фiксацii випадкiв KopoHaBipycy врч}зливою групою € медичнi
працiвники.
.Контактна особа при випадку COVID-l9
особа, яка наразi не мае симптомiв,,lле яка
контактувtlла, або Ймовiрно контактувала iз особою, хворою на COVID-l9. Особи, якi маJrи
прямиЙ фiзичниЙ контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).
. Особи, що мали незахищений прямий контакт iз iнфекцiйними видi.пеннями (наприклад
череЗ кашель, торкання використаних паперових хустинок голими руками тощо).
. особи, якi контактували особисто з хворими на COVID-l9 на вiдстанi до 2 MeTpiB та бiльше
15 хвилин.
. особи, якi перебували
закритому середовищi (наприклад, ауди,торiя, KiMHaTa для
переговорiв, зчlJI очiкування лiкарнi тощо) з хворими на COVID-I9 на вiдстанi до 2 MeTpiB та
бiльше 15 хвилин.
о Пасажири лiтака, якi сидiли на вiдстанi двох мiсць (у будь-якому напрямку) вiд хворого на
COVID-19, супутники або особи, якi надають догляд та члени екiпажу, щсl обслуговують в тiй
частинi лiтака, де розмiщений iндексний випадок[4] (якщо тяжкiсть симптомiв або
пересування хворого вказують на бiльш велику експозицiю, контактними можуть вважатися
Bci пасажири секцii або Bci пасажири.
Як можна заразитисяо Як переда€ться Bipyc?
. Наразi вiдомо, що новий KopoHaBipyc передаеться краплинним та контактним шляхап,Iи.
. Bipyc не циркулюе у повiтрi. BiH не здатний перемiщатись на далекi вiдстанi, BiH е тiльки в
крапельках, якi людина видихас пiд час кашлю чи чханню. Вiдстань - це гарантiя безпеки.Це
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фактор переривання епiдемiчного ланцюга. Тому, заразитись неможливо HaBiTb Bi,rt
iнфiкованоi людини, якщо ви не знаходитесь безпосередньо поруч iз iнфiкованим (нагадуемо,
це максимум - 1,5-2 м).
о На поверхнях Bipyc може жити близько З годин. Тому важливо дезiнфiкувати поверхнi,
ручки дверей i т.д.
. Переважас контактний шлях, коли Bipyc потрапляс на слизовi оболонки носа, очей через
руки або iншi предмети (хустинку, рукавицi) пiсля торкання до об'сктiв (тварин, м'яса, риби,

дверних ручок, поручнiв), Що забрудненi видiленнями iз дихzurьним шляхiв хворого чи
iнфiкованого.
, Краплинним шляхом Bipyc передаеться вiд людини
до людини пiд час кflrтrлlg або чхання у
TicHoMY KoHTaKTi, коли утвОрюютьсЯ краплi дiаметроМ понаД 5 мкм. Коронавiруси
не здатнi
зберiгати iнфектогеннiсть (заразнiсть) пiд час ,r"редu"аrrня на
да_пекi вiдстанi. Тому тiсним
кOнтактом вважають вiдстань менше 1 м.
Як довго Bipyc живе на поверхнях?
,За попередньою iнформацiею Bipyc може виживати на поверхнях липIе
протягом З годин.
Простi дезiнфiкую_чi засоби можуть вбити Bipyc, унеможливлюючIl зараженЕя людей.
Рекомендацii як убезпечити себе вiд зараження:
l, Ретельно i часто мийте руки з милом чи обробляйте ix антисеIrтиком. Миття рук з
милом:
. тривапiсть процедури-2040 с;
о Вод& мае бути теплою (комфортноi температури),
а не холодною чи гарячою;
,обов'язкова процедура, якщо
видимо
забрудненi, пiсл" пр""оду з вулицi, перед
руки
прийомом iжi, пiсля вiдвiдування туалету, якщо вiдсутнiй u"r"."rr"K
для рук;
Обробка рук спиртовмiсним антисептиком:
, спиртовМiсний антисептик для
рук розчин iз BMicToM спирту 60-80% або iз 2Yо
хлоргексидину (iншi засоби, що реалiзують як (антисептик для
рук), наприклад настiй
ромашки або розчиниiз 40Yо BMicToM спирту, не е такими);
, антисепТик мае покривати всю поверхню шкiри
рук (в середньому на одну обробку слiд
використовувати З мл розчину, а це 2417 кпшикiв> кишеньковим диспенсером, тому
рекомендовано його просто н.Iливати в долоню);
. тривалiсть обробки близько 30 с;
. особливу увагу придiлiть нiгтям (таtrл накопичуеться найбiльше бруду);
. обов'язкова процедура в разi буль-яких KoHTaKTiB iз (потенцiйно) забрудненими
об'сктами;
.у разi частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути
пiдсушування та утворення трiщин шкiри;
. контролЮйте достуП мttленькиХ дiтеЙ до антисеПтика (BiH мiстить спирт i токсичний
для
прийому всередину).
2. Уникайте скупчення людей.
3. Якщо ви захворiли, з€Lпишайтеся вдома i звернiться до лiкаря.
4. Використовуйте захисну маску:
о обов'язково
- якщо захворiли i маете респiраторнi симптоми (каrrтел5, нежить);
оЯКЩО ПеРебУваете у мiсцях великого скупчення людеЙ
- з метою додаткового захисту.
Використовуйте маску правильно:
. вона мае покривати Hic i рот;
. вона мае щiльно приJIягати, без вiдступiв по Kpallx;
. заrrлiняйте маску, щойно вона стала вологою;
. не чiпаЙте зовнiшню частину маски рукilми, а якщо доторкнулися, помийте
руки з милом
чи обробiть спиртовмiсним антисептиком;
. замiняйте маску щочотири години;
о не використовуйте маску повторно.
Щодатковi рекомендацii працiвникам на об'сктах харчування
.По термообробцi необхiдно суворо дотримуватись iснуючих вимог до приготування
страв.
. Миття посуду повинно проводитись строго по iнструкцii:
о видi}лення заJIишкiв Тжi.
о миття щiткою за температури води 50 градусiв з миючими засобами.
о миття з додаванням дез. розчину у iншiй eMHocTi (BaHHi).
ополiскування пiд проточною водою температурою не менше 65 градусiв - це також в
окремiй eMHocTi.
о просушування на спецiальних полицях.
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Режим роботи пiдприсмства
поширення
kopoHaBipycy серед працiвникiв пiдприемства
у разi фiксацii

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я

(вооз)

респiраторного зttхворювання, спричиненого KopoнaBipycoM:
о гарячка;
о капrель;
о
зяцишка, тобто ускJIадЕене дихання.

називас

три ocHoBHi

симптоми

I. У тому випадку, коли працiвник пiдприемства вiдчув симптоми хвороби вдома BiH
повинен:
1. Попередити про це телефоном безпосереднього керiвника. Виходити на
роботу з
ознаками респiраторного захворювання неприпустимо.
2. Звернутися до медичного працiвника - свого сiмейного лiкаря, лiкаря страховоi компанii
чи викликати швидку допомогу.
3. Виконувати yci заходи, визначенi медичними працiвниками.
4. ПрО встановлеНий дiагноЗ доповiсти телефоном сво€му безпосередньому керiвнику.

П. У

ТОМУ ВИПаДКУ, коли працiвник пiдприемства вiдчув першi симптоми хвороби
протягом робочого дня необхiдно:
1. Забезпечити iзоляцiю працiвника,
ознаками грвI,
спецiа.пьно визначених
примiщенНях на перiоД до прийнЯття рiшенНя щодО його подаЛьшоi госпiталiзацii або самоiзоляцii
та забезпечити необхiдною кiлькiстю масок (респiраторiв).
2. Забезпечити TepMiHoBy iзоляцiю ycix працiвникiв, що мали контакт iз особою, щодо якоi
виникли пiдозри на ураження KopoнaBipycoM SARS-CoV-2.
3. Робоче мiсце хворого працiвника обробити дезiнфекцiйним засобом, добре провiтрити
примiщення.
4. Звернутися до лiкарняного закладу i дiяти за ik вказiвками.
5. Внести змiни до режиму роботи в пiдроздiлi, де працюе особа з ознаками ГрвI.
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ПI.
ТОМУ ВИПаДкУ, коли
працiвника пiдпри€мства пiдтверджене ураження
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 необхiдно:
1. Органiзувати перевiрку у медичному закладi ycix працiвникiв, з якими контактував
працiвник, який захворiв KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.
2. Визначити особливостi органiзацii роботи в пiдроздiлi, де працюс хворий (пiдстанцiя,

лабораторiя, ЦоХ, слryжба,

вiддiл тощо),

в

струкryрнiй одиницi (апарат управлiння,

енергоуправлiння, фiлiя) чи в цiлому по пiдприемству.

IV. ПРИ ВиЗначеннi особливостей органiзацil роботи розпорядчими документами

rrередбачити:
1. Визначення персонztлу, якого стосуеться змiна режиму роботи:
аdлliнiСmраmuвно-управлiнськоzо mа заzально-zоспоdарськоzо: керiвники пiдприемства,
енергоуправлiнь,
департаментiв, служб, вiддiлiв тощо; iнженери, спецiа.lliсти та iншi
фiлiй,
працiвники, якi безпосередньо не задiянi у виробничих процесах);
операmuвноео: диспетчери фiлiй, еЕергоуправлiнь;
операmuвно-вuробнuчоzо: працiвники оперативно-виiЪних бригад (електромонтери та
водii), електромонтери з обслуговування пiдстанцiй;
вuробнuчоео: працiвники з ремонту та експлуатацii ЛЕП, розподiльних мереж, ПС, РЗА,
СЛУЖб (вiддiлiв) метрологii, засобiв облiку, дiагностики, iзоляцii та захисту вiд перенапруг тощо.
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2. Визначити змiни режиму та графiкiв роботи персон€}лу:
о ,,щuсmанцiйна робоmа - за умови наявностi технiчноi можливостi працiвником зi складу
адмiнiстративно-управлiнського персоналу виконувати своi обов'язки вдома iз затвердженням
спискУ працiвниКiв, длЯ яких встановлю€ться вiдда-lrениЙ
режим роботи;
О черZуваннЯ на doMy - за HuUIBHocTi можливостi негайного прибуття на робоче мiсце в
разi необхiдностi.
3. У разi неможливостi виконання працiвниками посадових обов'язкiв, визначених
посадовими (робочими) iнструкцiями, за режимами, що були застосованi внаслiдок змiни
ОРГаНiЗаЦii РОбОТИ череЗ пiдтвердження ураження коронавiрусною iнфекцiсю SдRS-соV -2
та/або
проведенНя заходiВ дJUI недоПУЩення ii поширення, зупиненЕя
роЪоr" такими працiвниками
вважати просто€м не з вини працiвника. Оформлення простою не може бути застосовано
до
оперативного, оперативно-виробничого та виробничого персоналу, що забезпечують сталу та
безперебiйну роботу електроенергетичного обладнання.
4. Визначити порядок оплати працi працiвникiв зi змiненими
режимами роботи вi;lповiдно

до чинного законодавства.

для всього персончrлу способи передавання завдань (наряди,
вказiвкИ
тощо)
та звiтiв про ix виконання, проведення iнструктажiв та спiлкування
розпорядЖення,
з дотриманням вимог Правил безпечноi експлуатацii електроустановок без спiлкування вiч-на-вiч,
а з використанням засобiв зв'язку.
5. Передбачити
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