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Про запобiгання поluиренню KopoнaBipycy

З метtlкl загlобiгання ll0шlиреннк) KopoHaBipycy
SARS-CoV-2 та вiдповiдно
до cTaTTi 29 Закону Украi.rrи <I1po ..u"r., пuс:е1:l]lя
вiд iнфекцiйних хвороб>,
постанов Кабiнету Мiнiс,грiв Украi.ни
вi,ц I 1.0З .2020 Jф 2l l <Про запобiгання
поluиренню на тери.горii' Украi.ни lccl1loHaBipycy
COVID- l9), вiл 22,07 .2020JЪ 641
кпро встановлення.карантину та зiепровадження
посилених протиепiдемiчних
заходiВ на територiТ iЗ ,nuu""' поширеНням
тостроТ респiраторноТ хвороби
COVID-19, СПРИ.ЧИНеНОТ KoPoHaBip),coM SARS-C.
v-2> .i .rinur", внесеi_Iими
постановою KaбiHeTy,MIiHicTpiB УкраТни
вiд l2,08.2020 Ns 7l2 <Про внесення
ЗМiН ДО ПОСТаНОВИ Кабirrету MiHicTpiiB
Укратни вilц24 квiтня 2020р. JФ 33l iвiд
22 лилня 2020 р, Jф 641>> io ,u виконання
вимог наказу Мiненерго УкраТни вiд
01,09,2020 J\b 549 кПро затвердЖе|ннЯ
Плану проведення профiлактичних i
протиепiДемiчниХ заходiВ з метоЮ затlобiгаН",
поr"Ренню гостроi респiраторноI
хвороби CoVID- l 9, сrtричиненtll' корrэнавiрусом
SAIlS-CoV-2

НАКАЗУК):
l. Затвер ли,ти 1-Iлан гlровеltен|iя

i

проф i;,rак,гичн их
протиепiдемiчних
заходiв (далi - План) (лолаrоп
2. Затвер дити штаб запобiгання
''.
tIоширенню }(opoHaBipycy SАRS-СоY-2
в
наступному складi:
Начальник штабу:
Бiлоус С.М.
* виконуючий сlбов'язки
генерального директора.
Заступники начальника штабу:
Ковбаса Ф.I.
- заступник генераJIьногO дирекl.ора * заступник виконавчого
директора з технiчtних питань;
Розумей М.М.
начальник вiддiлу охорони працi i пожежнот
безпеки.
Члени rштабу:
N4iHecB

О.о.

Отрошrелrко Б.А.

Петренко Т.О.

Крятченко Е.В.
Отрошенко Т.В.
Петров С.В.

-

заст,упник генерального дирек,гора
- :]ас,гупник виконавчого
l1иректора з KOMepr ti йн их ll и].а}{ь;
д и peK,.op A:tM i гr i cl
ра,r,и BtlO- |,осIlоllарськоtю депар].аменl,у;

- начаJlьник вiддiл1' кадрiв

fiегrар1аменту дOкументаJIьного

забезпечення та к4дровоТ
роботи;
начальник сектору цивiльного захисту;

- сестра
Алм

i

н

i

ме/lична вiдztiлу механiзацiI

сr,ра].и tsно- гос

Il

та

одарс ького де партаме нту

- I-олова Ради профспiлкових KoMiTeTiB
електричних мерехс (за згодою).

транспорту

;

Регiональних

3.1иректораМ фiлiй, директорам департаментiв

управлiння:

3.1. Забезпечити виконання Плану

термiни.

у

та вiддiлiв

повному обсязi та

у

апарату

виз|аченi

3.2. ПостiйнО забезпечувати виконання заходiв' направлених на
запобiганнЯ поширенн|О oopoHaBipycy SARS-C]oV-2, вiдповiдн;
;;"";й;
захисту вiд KopoHaBipycHoT iнфекцiт (додатсlк 2), рекомендацiй
^;,
Дерхiпрашi
УкраТни шодо правил на пiдприсмст,вi для убезпечення працiвникiР ^вiл
kopoHaBipycHoT iнфекцiт, а також щодо алгоритму дiт пiсля того, як працiвника
у
вже виявлено KopoHaBiPYc, (додаток 3) та iнших рекомендацiй компетеi-rтних

органiв (MliHicTepcTBo охорони здоров'я УкраТни, Всесвiтня органiзацiя охЬрони
l

здоров'я

тощо).

3.з. Забезпечити видачу та застосування працiвниками на пiдприфмствi
засобiв, tцо запобiгають поширенню KopoHaBipycy SARS-CoV-2.
З.4. ПрОводитИ пропаганду серед пiдлеглого персоналу щодо Дотриф,rання
порад та рекомендацiй пiдроздi"гriв охорони здоров'я щодо запобiгання
поширенню KopoHaBipycy SАRS-СоУ-2тазараження

коронавiрусною iнфекi_riсю.
3.5. ЗабеЗпечити подання у встановленому порядку оперативнýТ та
перiодичноТ iнформацiТ lцодо запобil.ання поширенню KopoнaBipycy SАRS-фоV-2
(в разi наявностi вiдповiлних запитiв).

з.б. Забезгlечити надалlня iнформаuiт про випадки lliдозрц на
ЗаХВОРЮвання та про пiдтвердженi випадки захворювання працi|никiв
коронавiрусною iнфекцiсю sдRs-соv-2 начальнику штабу запобi[ання
поширенню KopoнaBipycy SARS-CoV-2 та його застуIIникам.
З.7. Ознайомитиз цим наказом весь персонал пiлрозлiлiв.
4. Щирекl,орам фiлiй ],а директору flепартаменту з комерцiйних питань
Петрову С.В. забезпечити закупiвлкl необхiдноТ якостi та кiлькостi з4собiв

проти Bipycнo го захисту.
5. lиректору lепартаменту фiнансiв Аврамовiй
забезпрчити
своечасне та в повному обсязi фiнансування заходiв, направлених на запобi[,ання

Н.М.

поширенню KopoHaBipycy SARS-CoV-2.
6. У разi фiксашiТ пilrсlзри на захtsорювання чи поширення корOнафiрусу
серед працiвникiв гliлttриt,мсr-ва запровадити режим роботи пiдприсмсtва у
вiдповiдностi з вимоI,ами до/]атку 4 до цього наказу.
7. !.иректору |{егtарr,аменту iнформаuiйних ,гехнологiй, зв'язку, та
iнформацiйноТ безпеки Матвссlву С.JI. викласти цей наказ у CRM систему дJtя
ознайомлення персоналу.
8, Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ ЛIr (РЕI'tОНАJlЪНI
ЕЛЕКТРИЧН| N4ЕРЕЖI) вiд
KopoHaBipycy).
9. Контрсlль за виконанням наказч заiиша
В.о. генерального директора

вопiпБ

(044) 206_62-89

С.М. Бiлоус

до нака]у

Додаток

Nc/(j

вiдц6>>

ф.
/

"

202Ор.

План 0сновних заходiв шодо запобiгання поширенню
KopoнaBipycy SARS-CoV-2
у ДП <<РЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕКТРИЧНl МВРЕЯtЬ;
"i\ф

Назва заходу

зlп

T'epMiH

Ортанiзувати регулярIlе проведення
роз'яснювальноI

l.

з

працiвниками своТх пiдроздiлiв щодо
роботи
KopoHaBipycy SARS-CoV-2. симптомiв хвороби

COVID-l9 та першочерl-ових лiй у
2,

2.1

2.2.

обмежити мiграчiю

та

разi Тх виникнення.

перебування прачiвникiв у

багатолюдних мiсцях. для чого:

Максимально зменшити кiлькiсть службових
вiдрядхtень у межах УкраТни; заборонити слу>ttбовi
вiдрядiкення зlу регiони" де встановлЁнi помаранчевий
та червоний piBHi епiдемiчнот небезпеки
розглянути мох<ливiсть використання слуrкбових та
власних транспортних засобiв для пересування на

роботу та з роботи,

2.з.

РозглянуТи можJtивiсть виконання службових

обов'язкiв працiвниками дистанцiйно або за
графiками.

2,4.

onp.r"r,

(наради. збори, конференцiт тошо) враховувати
вимоги
шодо Тх провелення ts залежностi вiд установленого
рiвня епiдемiчнот небезпеки на територii вiдповiдного

I]iдповiдальний
Щиректори

На час
карантину

На час
каран,гину

На час
карантину

фiлiй,
департаментiв,
Kepi вн ики
гliдроздiлiв АУ|
l[иректори
фiлiй.
департаментiв,
керiвники

!иректори
фiлiй.

департамен,гiв,

керiвники
пiдроздiлiв ду

!иректори
На час
карантину

Ila час
карантину

фiлiй"
департаментiв,
керiвники
пiдроздiлiв АУ

!ирекhори
QIл,r.

депар,гацентlв.
керiвfi]ики
пiдроздi.i[iв Ау

!ирекfори
l]a час
карантину

вно-т,еритсlрiа"ll ьн оТ один ицi

2.5.

фiлifi,

лепартап,iентiв,

керlвники
пiдроздi.гliв

максишлально обме>lсити пересування працiвникiв на
пiдприсмствi.

обме>lсити контакти прачiвникiв Mixc собою.

представнИками cTopсlHHix opl анiзачiЙ. користувачами
(спояtивачами) та з наOеленням:

На час
карантину

фiлifir,
лепартап,{ентiв,
KepiBH ки
ia

АУ

flирекфри
:]

На час
карантину

фiлiф,
департамвнтiв,
KepiBH

ф

ки

пiдроздjлliв

'

АУ

!ирекфори

пiдроздi,,liв

Органiзувати

l

liП кРЕI-I()НАЛЬНI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖl)

3.1

ueHTpiB обслуговування
роботу
спо>tсивачiв з абонентами з використанням переважно
дистан цiй Hltx технологiй

АУ -

апарат угIравлiння,

Ау

!иректýри
На час
карантину

фiлiф,
лепартамРнтiв,
керiвнфки
пiдроздiл[в АУ

Обмежити роботу контролерiв

з.2.

з

споживачiв.

виiЪдом до

забезпечиr-и засобами iндивiдуального
захисту
працiвникiв, що мають tlост.iйний
nonaun, iз значною

J,J

кiл bKicTK,l робiтн

и Ki

в

з,4.

Дирс ктори

На час
карантину

На час
карантину

На час
карантину

4.

4,1

JоL/чJllgчиlи uанl,гарну оОроOку транспортних

ПеРеДбачених

4.2.

засобiв,
на
iнтервалi мiж рiзними

для доставки

пiдприемство, систематично в
робочи-tlи lцllами

працiвникiв

забезпечити регулярне проведення
дезiнtьекцiт ручок
лверей. перил" столiв. Micttb загального користування,

4.з.

JaUgзllечити наявнlсть миючих засобiв
у мiсцях

4.4.

ьного користу ван ня.
2л^лл-л.---_"_
Jсrutr5lItrчи l,и наявнlсть
слиртовмiсних антисептикiв для
мiсцях
загального
рук3 у
копистчRяннq
загаJI

4.5.

Забезпечити проведення TepMoMeTpiT праuiвникам та
вiдвiдувачам пiдприсмства

4,6.

Заборонити доступ на пiдприсмство cTopoHHix осiб.

4,7.

На час
карантину
l{вiчi на
день на час
карантину

На час
карантину

!вiчi

на

фi

Дире (Tори
фi.l iй,
департz MeHTiB,
Kepi в ники
пiдрозд лiв АУ
ffире. lтори
фil iй,
лепарта MeHTiB,
KepiB lики
пiдрозд лiв АУ
!ирел тори
фiлiй. \гд2
!ирел, тори

фiлiй,

!ирек
фiлiй"

Постiйно

l]ирек
фiлiй.

Щодня на
час

карантину
Щодня на
час
карантинy

Агд

ffирек гори
фiлiй, Агд

день на час
карантину

На час
карантину

liй.

департ tMeHTiB.
Kepil ники
пiдрозz iлiв АУ

!ирек
фiлiй.

,ори

\гд
,ори

\гд
ори

\гд

!ирек, ори

\гд

фiлiй,

!ирек: ори
фiлiй,, \гд
flирекl с ри

Перiолично проводити провiтрювання примiшtень

4.8.

4.9.

4,l0

,

Проводити пропаганлу

уникнення

серед

рукопотискання
безконтактнi способи вiтання

прачiвникiв шодо
використовувати

JаOезпечиТи функцlонування KiMHaT для тимчасовоТ
д9ддц,r п!е]tiвникiв з пiдозрою на захворювання.

Агд -

Адм

iн

i

На час
карантину

На час
карантину

фiлil

департам энтlв,
KepiBH lки

пiдроздiл iB АУ
/{ирект )ри
фiлii
департам )нтlв.
KepiBHl ,ки

пiдроздiл
На час
карантину

!ирект
фiлiй.

вАУ

)ри

l гд

страти вно- гос п одарс ьки й де ll артам ент.

' Спи ртовмiсний антисептик для рук - розчин iз BMicToM спирту 60-80% або
хлорг( :ксидину (iншi засоби" щсl
реаriзук),гь як (антисеllтик для рук). наприклад
ромаш tки або розчини iз 40% BMicT.oM спирту. не с такими).
ром
2

2%
,,,гlи

Забезпечити iзоляцiю
осiб" якi маю,
; :;;,#::."
прийняT
т,я л,".: ::,Ъ.i" "

"-

пр и м

i

t

tte н

н

;i

";;

"Жrij,i'

;l

рiшlення tцодо i.* п,,дu,r#о'."r".,,Т,|.iil"i;
або самоiзолtяцii.
Забезпечити r-ермiнову iзоляцiю
ycix працiвникiв,

що
мiLли контакт iз особою.
щодо якоТ виникли пiдозри на
ураження KopoHaBipycoM SARS-CoV-2,

{иректори
На час
карантину

лепартаментiв.
керiвники
iлiв АУ

!иректори
фiлiй,

На час
карантину

департаментiв,
керiвники

АУ

Lriдроздiлiв

забезпечити внесення змiн
до режиму

роботи
за ocTaHHi l4 днiв повернулися
з-за кордону.

осiб, якi

дистанцiйним
контролем уповноваженими особами
фiзичного станч
цих працiвникiв в часr,инi проявiв сим'птсlмiu

;",;;;;;

KopoHaBipyc SARS-CoV-25 (особи BiKbM
60+1, ;

ознакамИ захворюванняо та тим, кого
вдома с хворий
У
член сiм'i.

проводити наглядну агiтацiю шодо запобiгання

розповсюД)l(ен нЮ KopoHaBipycy SA RS-CoV-2.

uci

(помаранЧевого) або кчервоного)
piBHiB епiltемiчноТ
пошlирення гостроi p..nipuropHoi. хвсlроби
1Т:;-1.пч
CoVID-l9 забезllечи ги виконання вiдповiдних захЬдiв"

Щодод9Jри ман ня обмежен ь

Начальник ВоПiПБ

а

На час
карантину

фiлiй,
департаментiв.
керiвники
пiдроздiлiв Ау

I]a час
карантину

tло гtереОувають на карантинi.

У разi

департаментiв.
керilзники
гtiдрозztiлiв АУ

!иректори

з под-"r"п,t

Дистанцiйна робота)

На час
карантину

!иректори
фiлiй,

На час
карантину

flирек{ори
фiлifi,
лепартамtентiв,
керiвн{аки

На час
карантину

фiлifi.
департамРнтiв,
керiвнфки

На час
встановлення
певного рiвня
епiдемiчнот
небезпеки

!иректРри
фiлi{,
департамfнтlв.
Kepl вн

t{

ки

М.М. Розумей

fl!ЗтаКР - !епартамент документального забезпечення та

l}:::r::liTi
ро веде

У краТн i.

п

_yотrл

но

l-tl Гол

юван
овн

н

я м ожл и вtlго BapiaнTy пош

и,

.

;;; iHJЦ;l
",r;'J

кадровоТ роботи.
и рен н я KopoHaBi
ру

:ffi ъН]

iЖЖii'Ji;L

ffi

У

i

?;

l9

в
l1

ризику перебувакl,о.,..,d, у BiLli вi,ц I0 до з9 poKiB, для ких
*:*:;Iл:::::::::_1,]_r"
показник
ймовiрностi захворювання станови'ь 0.2%.
!ля 40-49-рiчних - .'^""Iй";d;; для
50-59-рiчних
l.ЗО/оi ДПо 60-69-рiчних
З,4о/о,
7iО-79-рiчних
дп"
- 7,8%. У зонi найбiлl
ризику перебувають люди у Biui 80+" дл, них цей no**""n'.ru"or"r, "ii,iИ.
6
Найпоширенiшими симптомами с головний бiль.
кашель. лихоманка та утруднення дих ння,
в деяких випадках * лiарея або кон'юнктивiт,.

-

до наказу ДП (РЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕК
Nо /Оt вiд</€>>

ричнI м

даток 2

ЕЖI)

2020 р.

Поради лля захисту вiд KopoнaBipycHoT

iнфекцii
, ВiдповiдаJiьне ставJlення
праuiвникiв та ;rобо'-да"цi" до вJtасного
здоtrtов'я Та
оточуючихI

:ii:::,Ч"::::,,:a:Y:

Н' Варlо

риз'.куtsаl и в-цасним здоров,ям ,га здоров,ям iнших.
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ВеР НУЛи с ь з в iдл
устки або з вiдрядже n
. np'uffi
3Ъl,Ъ:,Ъ"
COVID-l9.
""
fliагностика. Як визначити на початкових стадiях .*opo'aBipyc?
, На початковiй стадiТ KopoHaBipyc
маС TaKi )t симптоми. t].lo

Ilадки

гост,рi
захворювання. Визначити можуть "гiльки спецiальнi
тесl и,
, Найпоширенiшими a"rпrоrйи
с головний бiль. кашель, лихомаF{ка та
утрудненн" on]1*u""",
в деяких випадках
- лiарея або кон'юнктивiт.
, Новий штам KopoHaBipycy може викликати
тяжку форму пневмонiТ. В чьому йо.о
. Важливо! Вчасне дiагнос,гування. Так
як .u '.йrпrоматикою noponu"ipy; "ебЬзпепа.
;l;[;'^".
вiдрiзнясться вiд iнших вiрусних хвсlроб. то ва}I(ливо
вiдразу .,u.рпуrr.l;;;iй, "r'd,io u,
протягом ocTaHHix l4 днiв повернулись iз краТни"
в якiй зафiксованi Ьипадки KopoHaBiplcy або
ж спiлкуВалисЬ iз людинОю. яка контактувала iз тим. хто
прибУв до УкраТни з KdaTH де
зафiксованi випадки KopoHaBipycy - вiдразу: поп.р.лrте
про
це свого .ir.и"оI]'"i-Й"fr*-'
Г - -- лiкар мас алгоритм дiй, що
Хто с групою ризику?
'Перебiг хвороби ЗаЛе}киТЬ вiд iMyHiTeTy людини. Враз.lrивою групою с люди похилого binu ,u
люди iз хронiчними хворобами i слабким iMyHiT.ror, вони бiльш
захворювань, ТакоЖ пiслЯ фiксаuiТ випадкiв KopoHaBipycy
вразливою ;ру";;
працiвники
i

робити.

схильнi;;;.;;;J;;,-;-

.'ffi""i

,КонтактНа особа при випаДку COVID-l9
- особа, яка наразi не мас симптомiв, фе яка
контактувала. абО ймовiрнО контактувала iз особою, хворою
на COVID-lq. Особи,'"пi-,-"
прямиЙ фiзичниЙ контакТ з хворим на COVID- l9 (наприклад,
через рукостискання).
, особи. що мали незахищений прямий контакт
iз iнфекrriинимЙ видiленнями (напРиклад
через кашель, торкання використаних паперових хустинок голими

тощо).

руками
.особи. якi контактувалИ особисто з хворими на COVID-l9 на вiдiтанi
ло 2 MeTpiB та ýiльше
l5 хвиllин.
. Особи" якi перебували
у закритому середовиlлi (наприк"пал. аули.горiя" Ki м Har

для
переговорiв" заЛ очiкуваннЯ .,riкарнi тtllцо) ,] хвори м и на С()V lDl 9 на вiдст.ан i до2м
iB та
бiльше l5 хвилин.
. ПасаrкиРи лiтака, якi сидiлИ на вiдс.гаНi двох мiсць (у
будь-якому напрямку) вiд хвор го на
CovID-l9, супутники абО особи. якi надають догляд та члени екiпажу, що обслугоuуоi в тiй
J - --J'частинi лiтака, де розмiщений iндексний випадок[4] (якщо тяжкiсть симптомi
або
пересування хворого вкilзують на бiльш велику експозицiю. контактними
можуть вва
ися
Bci пасажири секцiт або Bci пасажири.
Як можна заразиr"ися, Як передасться Bipyc?
. Наразi вiдомо. що новий KopoHaBipyc переда€]ться краплинним
та контактним шляхами.
. Bipyc не циркулюе у повiтрi. BiH не здатний перемiщатись на
далекi вiдстанi. BiH е Ti
t]
крапельках. якi людина видихас пiд час кашлю чи чханню. Вiдстань
гарантiя
безпеl и.Це
- це
фактор переривання еtliдемiчногtl ланцюга. 'I-oMy. заразитись неможливо HaBiT вiд
iнфiкованОТ людини. якtl{О ви не.]находиl"есь безпосередньО поруЧ iз iнфiкованим (
смо.
це максимум - l"5-2 м).
, На поверхнях Bipyc моя(е ltси,rи близько 3 годин. Тому важливо
лезiнфiкувати по
ручки лвереЙ i т.д.
, Переважас контактНий шlлях. коли Bipyc потраIIJIяС на сли:зовi оболонки носа"
очей ерез
руки або iншi прелмети (хустинку, рукавицi) пiсля торкання до об'сктiв (тварин. м'яса, иби"
^

дверних ручок, поручнiв), що забрудненi
видiленнями
iнфiкованого.

;,I::::"::::,_rjr,y11

iз дихальним шляхiв хворого

чи

Bipyc передасться вiд лкlдини
до людини пiд
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Як довго Bipyc живе на поверхнях?

rоже виr(ив

ати на поверхнях лише протягом
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Ретельно i часr-о мийте
руки З
'r,.'о' чи обробляйте i.lx антисептиком. Митт рук з
милом:
. тривалiсть процедури
20-40 с:
о Вод& мае бут.и теплою (комфортнот
температури), а не холодною чи гарячою;
, обов'язкова процедура, якш{о
руки видимо забрулне.нi. пiсл, пр"й'"rЧуп"чi, леред
туалету" якtцо вiдiутнiи
rrl qп
unr"..nrrn
I rrvull l ик лJlя
o-#pyn,
IJyK;
А?*:y:тJ):j:::::l.,|:,цувlння
Обробка рук спиртовмiсним unr""anr"no*
, сПИртовМiсний антисептик
длЯ рук - розчин iз BMicToM спирту 60-80% або iз 2Уо
хЛорГексидинУ (iншi засоби, що
реалiзують як (антисептик для рук), rrrr'rrl\Jlцл пcvlll1l
ромашки або розчини iз 40о/о BMicToM спирту. не е такими);
. анТИсептик мас покрива,ги всю
поверхнкl шкiри рУк (в середньому на одну
обробrtу слiд
використОвуватИ 3 мл
розЧину. а це 24-27 unu.,"*ir,, кишеньковИМ:fИСПенсеромi тому
рекомендовано йогсl просто нfuIива.ги в дtlлонtо);
. тривалiсть обробки * близько 30
с:
, особливу увагу придiлiть l,tiгтям (там
накопичусться найбiльше бруду);
, обов'язкова процедура в
разi будь-якиХ KoHTaKTiB iз tnoie"Йit"ol забрудненими
об'сктами;
о } РаЗi частогО користування
антиСептикоМ застосовуЙте креМ для
рук, щоб уникнути
пiдсушування та утворення тРiщин шкiри;
о коНТРоЛЮйте
доступ маленькиХ дiтеЙ до антисеПтика (BiH мiстить спирТ i токсични
й Для
прийому всередину).
2. Уникайте скупчення людей.
3, Якщо ви захворiли, залишайтеся вдома i звернiться
до лiкаря.
4. Використовуйте захисну маску:
, обов'язково - якIцо захворiли i масте
респiра"горнi симптоми (кашель, нежить);
о Якщо перебувасте
у мiсuях великого скупчення Людей - з метою додаткового захисту.
Використовуйте маску правильно:
r вон? мас покривати Hic i
рот;
о ВоНо мас щiльно приJIягати,
без вiдстугtiв по краях;
. замiняйте маску. tцойнtl вона с1 ала tsологою:
оне чiпайте зовнiшнкl частиlI)']\4аскИ pyKaM14.
а якшо до.горкнулися. гtомиЙте
руки з милом
чи обробiть спиртовмiсним антисептикс)м;
. замiняйте маску щочотири години;
о н0 використовуйте маску повторно,
додатковi рекомендацiт працiвникам на об'ектах харчування
. По термообробцi необхiдно суворо
дотримуватись iснуючих вимог до приготування
страв.
. МиттЯ посудУ повинно проводитись строго псl iнструкцiТ:
о видалення залишкiв 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 гралусiВ - це Ta*o)t( в
окремiй смнос.гi,
о просушування на спецiа,rьних полицях.
"1,,
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*За матерiалами MiHicTepcr.Ba
tlхорони злоров'я Украiни
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Рекомендацiт Щержпрацi для
убезпечення працiвникiв вiд KopoHaBipycHoi
iнфекцii, а також Щодо алгоритму
дii пiсля того, як у працiвника вже виявлено
KopoHaBipyc.

рекомендацii для працедавцiв
о".о",#Ijr;::ХХ'ffffi:"rЁХХ'f^ЖеННЯ

KopoHaBipycy серед працiвникiв обов,язково
по.грiбно

Розмiстiть лезiнфiкукlчi засоби гIри входi
на териl,орiкl пiдприсмства.
робочих мiсцях.
Забезпечте наявнiстЬ у санвузЛах мила.
води, одноразових рушникiв та
лезiнфiкуючих
засобiв для рук.
Тощо.

забезпечте наявнiсть смiтникiв.
до яких не потрiбно торкатися
руками.
Забезпечте протиранНя поверхОНЬ,
До яких часто торкаються, а саме:
робочих столiв,
кухонних стiльниць та дверних
ручок,
Забезпечте наявнiсть одноразових серветок.
якi зможуть використовувати працiвники для
протирання клавiатури,
робочих столiв тощо.
Правила лля працiвникiв
!отримання маскового режиму потрiбно носити захисну маску,
коли ви знаходитесь
поряд з iншими людьми.
flотримуйтесь правил гiгiс:ни lliд час кашлю чл{ чхання. Прикривайте
рот i Hic тканиною чи
серветкою пiд час кашлю чи чхання. Викидайте
використанi :засоби в окремий контейнер лля
смiття. Пiсля цього llомийте руки з милом i/або обробiть
руки лезiнфiкуючим засобом.
ЧастО мийте р},ки З милоМ принаймнi 40 сЬкунд.
Япщс' нема€ йоr,,п"rоari помити
руки, Тх
потрiбно обробити лезiнфiкуючими засобами.
У разi виявлення особи з COVID-l9
Спiвробiтники, у яких пiсля прибуття на
роботу або протягом дня виявJlяються симлтоми
гострогО респiратоРного захВорювання (кашель,
пillвищення температури тiла), повиннi бути
негайно вiдправленi додому, залишитись
у самоiзоляцii та повiдойити сiмейного лiкаря для
прийняття рiшення щодо подальших дiй,
У разi виявлення COVID-l9 у спiвробiтника чи члена його ciM'T, BiH зобов'язаний
повiдомити про ue роботодавця з метою iнформування
iнших спiвробiтникiв та попередження
розловсюд)кен ня хвороби,
ffистанцiйна робота та вiдпустки

-

Забезпечте ГНl,чкiсть

полiтики надання вiдпусток для гарантування самоiзоляцiТ
спiвробiтникiв, якi мають симптоми ГРЗ" а також
для догляду за хворими членами ciM.T, Законом
кПро внесення змiн до деяких :]аконодавчиХ aKTiB УкраТни. .nprrouun""
на запобiгання
виникнення i поширення коронавiрусноi'хвороби (COVID-l9;>
визначЬrо" що у разi встановлення
кабiнетом MiHicTpiB Укратни карантину" вiдпсlвiдно до Закону кпрозахист
населення вiд
iнфекцiйних хвороб>>" термiгr перебування
вiлпустrli
без
збере>ltення заробiтнот плати не
у
включасться у загальний строк. встановлений cTaTTeKl
84 Кодексу законiв npo г,рuцro УкраТни та
статтею 26 Закону кПро вiдпустки>.
За можливостi, необхiдно перевести працiвникiв на виконання
роботи дистанцiйно.
Вiдповiдно ло Закону кПро внесення змiн до
деяких законодавчих aKTiB Украiни, спрямованих на
запобiгання виникнення i поширення KopoHaBipycHoT хвороби (COV[D-l9)>
може
доручити праuiвниковi, у тому числi дерlкавному слуrкбовцю" с;tу>tсбовцюроботодавець
органу мiсцевого
самоврядування. виконувати протягом певного перiо,цу
роботу. ."з"ач."у трудовим договором
Едома' а також надавати прачiвнику, тому числi
державному службовцю, с,llужбовцю органу
у
мiсцевого самоврядування, за його згодою вiдпустку. У першу чергу необхiдно
зменшити
ймовiрнiсТь зара}кенНя осiб з пiдвишеНим
ризикОм. до якиХ нале}катЬ людИ похилогО BiKy та люди
з хронiчними захворюваннями, t_l{o пiлдаються бiльшому
ризику розвитку серйозних ускладнень.
спричинених COVID- l9.
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Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я
(вооз) називае три ocHoBHi симптоми

респiраторного захворювання, спричиненого KopoHaBipycoM:
о гарячка;
о кашель;
о задишка. т.обто ускладнене дихання.

L У

тому випадку' коJIи працiвник пiдприсмства
вiдчув симптоми хвороби вдома BiH
l. Попередити про це теле(lонсlм безпосереднього
керiвника. Виходити на роботу .з
ознакам и респiраторного захворюван
ня неп ри пусти мо.
2, Звернутися до медичного працiвника
auoro
повинен:

сiмейного лiкаря, лiкаря страховоi компанiт
чи викликати швидку допомогу.
3, Виконувати yci заходи, визначенi медичними
працiвниками.
4, ПрО встановлений дiагноз доповiсти телефоном
сво€му безпосередньому керiвнику.

IL У тому випДДкУ, коли працiвник пiдпрлtсмства вiдчув
першi симптоми хвороби
протягом робочого дня необхiдно:
1, Забезпечити iзоляцiю працiвника, з
ознаками грвI, у спецiально визначених
примiщенНях на перiоД до прийнЯття
рiшення шодО його подальшоТ госпiталiзацiТ або самоiзоляцiТ
та забезпечити необхiдною кiлькiстю масок (респiраторiв).
2, Забезпечити TepMiHoBy i,золяuiю ycix праuiв"икiВ,
що мали конТакт iз особою. щодо якоi
виникли пiдозри на ураження KopoHaBipycoM
SдкS-соV-Z.
3, Робоче мiсце хворогО ПРацiвника обробити
лезiнсРекцiйним засобом. лобре провiтрити
примiщення,
4, Звернутися до лiкарняноl-о заклалу i дiяти за Тх вказiвками.
5. Внести змiни до режиму роботи в пiдроздiлi.
де працюс особа з ознаками грвI.

III.

У томУ

виIIадку, колИ

У
пiдтверлжене ураження
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 необхiдно:
l, Органiзувати перевiрку у медичному закладi ycix працiвникiв,
з якими контактував
працiвник, який захворiв KopoHaBipycoM SАRS-ёоV-2.
2. Визначити особливостi органiзацiт
роботи в пiдроздiлi,
Процюс хворий (пiдстанцiя,
лабораторiя, цехо сJlужба, вiддiЛ тошцо). в структурнiй де
одиницi (апарат управлiння,
енергоуправлiння, фiлiя) чи в цiлому по пiдприсмству.
працiвниКа пiдпрИсмства

Iv, При визначеннi особливостей

органiзацiТ роботи розпорядчими документами
передбачити:
l. Визначення персоНа,rу" яког() с'ос}сться ,зMiHa рех(иму
роботи:
о ad,vtiHic,пlpclпlu7Ho-yпpaB:iHcbKtllo пlа ,]с!?0.7ьtlо-юспrlt)арсько.,о;керiвники
пiдприсмства,
фiлiй, енергоуправлiнь. департаментiв. с.ll1,1lсб. вiдлiлiв.,,-,*о;'ittлсенери. спецiалiсти та iншi
працiвники, якi безпосередньо не задiянi вЙробничих процесах;;
у
операmuвноi]о.. диспетчери
фiлiй. енергоуправлiнь;
операmuвно-вuробнuчо)о: працiвники оперативно-витзних бригад (електромонтери
та
волiт), електромонтери з обслуговування пiдстанцiй;
вuробнuчо.uо., працiвники з_ремонту та експлуатацiт
лЕп. розполiльних мереж, пс, рзд,
слухtб (вiддiлiв) метрологiт" засобiв облiку, дiагностики, iзоляцiт
ru ,u*r.ry вiд перенапру. rо*о.

О
о

о

2, Визначити. змiни
режиму

.га

графiкiв робоi.и гlерсоналу:
uo*i"i.orpfl#::ri;';:":i::::";"']a )/МОl]И Наявносгi l,ехнiчноf *,оп,пrrос,гi прачiвником зi складу
списку працiвникiв, для яких встан":'#:i"Н'",Ж:iu"Т;ffiЪ%Т;;:" uoora iз затверд}кенням
О черzуваннЯ на doMY * за наявНостi мохtливостi
негайного прибутгя на
необхiдностi.
робоче мiсце в
разi

3, У разi немоltливостi виконання
Прецiвниками посадових обов'язкiв,
визначених
посадовими (робочими) iнструкцiями.
за ре''tимztми, Що були застосованi внаслiдок змiни
органiзаuii роботи. через пiд"ЬЬдп,ення
урalкення коронавiрусною iнфекцiсю SARS-CoV -2 та/або
проведенНя заходiв длЯ НедопущеннЯ
ii'поr"рa"п", зупинення роботи такими працiвниками
вва}кати простосм не з вини працiвника.
Оформлення простою не може бути застосовано
оперативного, оперативно-виробничого
та виробничого персона,лу, що забезпечують сталу до
та
безперебi йну роботу електроенергети
ч ного обладнан ня.
4, Визначити порядок оплати праui прачiвникiв
зi змiненими режимамll роботи вiдповiдно
до чинного законодавства.
5. Перелбачити для всього персона-пу
способи передавання завдань (наряди,
розпорядження, вказiвки тошо) та звir.iв про Тх виконання. проведення
iнструктажiв ru aninnyuu"n,
з дотриманням вимог Правил безllечноТ
експJIуат,аLtiТ електрсlустан овок без сп iлl ку
ван ня Bi ч-на-вi ч.
а з використанням засобiв зв'язку.
flиректор flепартаменту фiнансiв
Начальник
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