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Про затвердження Плану основних заходiв
щодо запобiгання поширенню KopoHaBipycy
З метоЮ запобiгаНня поширеннЮ KopoHaBipycy
зараження працiвникiв коронавiрусною iнфекцiею,

CovID-

19 та для захисry вiд

НАКАЗУЮ:
дити План основних заходiв щодо запобiгання поширенню
KopoHaBipycy COVID-I9 у ДП <PЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕКТРИtIНI
МЕРЕЖL, iдаr,i
Г[пан) (додаток 1).
1. Затвер

-

штаб запобiгання поширенню KopoHaBipycy CovID- 19 в
наступному складi:
Начальник штабу:
БiлоуС
виконуючий обов'язки генер€rльного директора.
Засryпники начапьника штабу:
Ковбаса
- застуПник генер€шьного директора - заступник виконавчого
директора з технiчних питань;
Розумей М.М.
нач€Lпьник вiддiлу охорони працi i пожежноi безпеки.
Члени штабу:
MiHeeB о.о.
- заступник генерЕLIIьного директора - заступник виконавчого
директора з комерцiйних питань
Отрошенко Б.А.
директор Адмiнiстративно-господарсъкого департаменту;
Браткова Н.Л.
провiдний iнженер вiддiлу кадрiв
2, Затвер дитИ

с.м.

-

Ф,L

Щепартаменту
документ€LIIьного забезпечення та кадровоi роботи;
нач€Lпьник сектору цивiльного захисту;

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

сестра медична вiддiлу механiзацii

-

та транспорту
Адмiнi сТративно-господаРського департаменту ;
Голова ради профспiлкових KoMiTeTiB регiональних
електричних мереж (за згодою).

з. Щиректорам
управлiння:

фiлiй, директорам департаментiв та вiддi.тriв апарату

3.1. Забезпечити виконання Плану

термiни.

у

повному обсязi та

у

визначенi

з.2. Постiйно забезпечувати виконання заходiв, направлених на
запобiгання поширеннЮ KopoHaBipycy CovID- 19, вiдповiдно до Порад
для

ЗаХИСТУ

ВiД KopoHaBipycHoi iнфекцii
(додаток 2) та iнших

xiЖ;rН"r""Н}""rl};";*ь"'

ffi""

здоров,я

рекомендацiй

украй,

ББi,""

3,3, Забезпечити комплектування,
видачу тlr_застосуванrrя
засобiв, що запобiгаютъ
працiвниками
пй"|.rню Kopo'aBipycy CovID-'g.
3,4, Проводити пропu,йду
серед riдr""rrого персонаJIу
пораД та рекомендацiй
щодо дотриманшI
Бйроп'
здоров'я
поширенню Kopo'aBipycy "'о|:4У]""
щодо запобiгання
covto- t я ru .u|-#J"", коронавiрусною
iнфекцiею.
3.5. Забезпечити подання

у

вст?новлr

;riЖ"Т:;I9,Нж;1,1*,л:*"#;Т""fr;ъхТL-ъ;'#Ъ#ъЁ,iБ:i,Ё
4,

{иректорам фiлiй та директору
забезпечити закупi"лй
.{епартаменту
якостi' ,u oio"oo.ri
захисту.
",оО"iд"оi

з комерцiйних

,чйi"

питанъ,

противiрусного

5, {иректору
Щепартаменту фiнансiв забезпечити своечасне
та в повному

;:ffi"",f;jýЪЬТБi n.iu*oo';,

направлених

6. Контроль за виконанням
наказу з€lJIишаю

В.о. генер€Llrъного директора

вопiпБ

(044) 206-62-s9

на

запобiгання поширенню

за

С.М. Бiлоус

дп (рЕгIонАлъш ЕлЕктричнr #Ёffir,l
^'*;;;;;
Np .яо

до Ha*i''y

"iд

План основпих заходiв щодо запобi;

n/6,

а:"

удп-ршгlондлilii;НrilЁJli:rlilНiъlii"*"'СоvID-19

}lb

Назва заходу

зlп

Обмежити мiграцiю

1

та

TepMiH

На час
епiдемii
(карантину)

перебування працiвникiв

багатолюдних мiсцях, для чого:

tи,,lul,b використання

службових

власних транспортних засобiв
для пересування

1.I

та
на

вiдповiдальний

[иректори
фiлiй,

департаментiв,
керiвники
пiдрозлiлiв Ayl

1.2,
Jачwр\Jtlиlи

1.3.

ЗаходаХ,

l.tIJuIJедення та приймання
участi
У яких беDе ччасть тт.lIJяп ?оо ллiб

у масових

1.4.

у

1.5.

Обмежити коЕтакти працiвникiв

)

населенням

(споживачами).
urлlчrrfiиlи

2.1

IJrлряджеЕня

працtвникiв

ПеРеСування всерединi кпаiЪи i qя

кппrл-

та

На час
епiдемii
(карантину)

обмежити

Щиректори
фiлiй,
департаментiв,
керiвники
пiдроздiлiв АУ

2.2

2.з. |

\-ruмежити роооту контролерiв

| споживачiв.

з

виiЪдом до

I

Забезпечити вiдповiдних працiвникiв маскаN{и.

На час
епiдемii
(карантину)

працiвникiв.

Щодня на
час епiдемii
(карантину)

I

a
J.

4.

5.

6,

I

|

Забезпечити регулярне проведення дезiнфекцiТ
ручок
дверей, перил, столiв, мiсць загального користування.

Jаоезпечити наJIвнlсть миючих засобiв
у мiсцях

загаJIьно]]о користування.

АУ - апарат управлiння.
' АГД - АдмiнiстративIIо-господарський департамент.
'

,.Щвiчi на
день на час

епiдемii

(карантину)

Постiйно

Щиректори
фiлiй,
департаментiв,
керiвники
пiдроздiлiв АУ
Щиректори
фiлiй, АГД2
,,Щиректори

фiлiй,

АГ[

Щиректори
фiлiй, АГД

Забезпечити наявнiсть спиртовмiсних
антисептикiв для
рук3 у мiсцях загЕшIьного користування.

переOувають на карантинi.

самоiзолюватися працiвникам,

що знzжодяться
вiковiй зонi високого ризику захворювання у
на

KopoHaBipyc COVID-195, з Ъ.ruпЬr"
.u*uop."urrr"u ,u
тим, у кого вдома е хворий член ciM'i.

Перiодично проводити вентиляцiю примiщень

проводити пропаганду серед
уникнення рукопотискання

безконтактнi способи вiтання

працiвникiв щодо
використовувати

На час
епiдемii
(карантину)

Щиректори
фiлiй,
департаментiв,
керiвники

На час
епiдемii
(карантину)

Щиректори
фiлiй,
департаментiв,
керiвники
пtдроздiлiв АУ

На час
епiдемiI

проводити наглядну агiтацiю щодо запобiгання

На час
епiдемii
(карантину)

Начальник ВоПiПБ

фiлiй,
департшлентiв,
керlвники
пiдроздiлiв АУ

На час
епiдемiТ
(карантину)

видiлити окреме примiщенн я дляперебування
у ньому
осiб з пiдозрою на захворювання

розповсюдженню KopoHaBipyc COVID- 1 9

.Щиректори

Щиректори
фiлiй, АГfl
Щиректори
фiлiй,
департаментiв,
керiвники
пiдроздiлiв АУ

М.М. Розумей

З Спиртовмiсний антисептик
для рук _ розчин iз BMicToM спирту б0-80% або iз 2%
хлоргексидину (iншi засоби, що реалiзують як (антисептик
дJUI pyKD, наприклад настiй

РомаIrтки або розчини iз 40Yо BMicToM спирту, не е такими).
а
ДДЗтаКР - Щепартамент документального забезпечення та кадровоi роботи.
5

За результатами моделювання можливого BapiaHTy поширення KopoнaBipycy COVID-2019
в
YKpaihi, проведеного Головним ситуацiйним центром np, Гадl нацiона-rrьнБi'бЬ.п.*, i
оборони
Украiни, у зонi найменшОго ризикУ перебуваюri о"об" вiцi вiд 10 до 39 poKiB,
у
дrr" ,*"*
покtLзниК ймовiрноСтi захворЮвання становить 0,2о^,
Щля 40-49-рiчних - вiдпоЪiдно 0,3ОZ; для
50-59-рiчних- 7,ЗYо; для 60-69-рiчних - З,4Уо, для7О-79-рiчних
-7,8Уо. У зонi найбiльшого
ризику перебувають люди у вiцi 80+, для них цей показник становить 1З,5у0.
6
Найпоширенiшими симптомЕlми € головний бiль, кашель, лихоманка та
утруднення дих€lннrl,
в деяких випадках - дiарея або кон'юнктивiт.
2

до нака:}у

,вiдповцальне."Т:Рfllffi":НffУ,:'f,
оточуючих!

'

ЗаХВОРiВ

- ""Оl

ВДОМа. Не варто

ff fi fi1l,i,"#;.,J.ff ;х1l.","таздоровlя

ризикувати власним здоров,ям та здоров,ям
iнших.
звернутись до свого сiмейного;;;р"

:I$ffiýхffi,ъН :#.#i#"

симптомамигострогореспiратор""ХП'*Ш;*#:f
осiб, що повернулись з вiдпустки
або,

CovID-19.

ff il"Ж;Х; ##'л111?"' 111

захворюваЕr".

"

u

#ffi''

дп (рЕгIонАлъш ЕлЕктричнl

поч

"'оо"оi-йirъ

атко

в

их стадiях

L"ffi :#ffffi Hr#;iуfi

тffi;х;

краiъ, в яких були зареестрованi
випадки
ко р он

ав

iру с-Що
?

u".ilT.'lrТn"ff|u"'i,H-ffi.frHirl"!|#*o'i,

i

iншi гострi

BipycHi

;:#Jr"--##;ХЖЁН*"r',#ff;}1;Ы;;;пu*.,*,лихоманкатаутрудненнядихання,

, Новий штам KopoHaBipy"y
nno*"-""*o^ur" тяжку
пневмонii. В цьому його небезпека.
, Важливо! Вчасне
дiu,"о"у"u""". Так як .u форму
Ьr.r.оматикою
KopoHaBipyc нiчим не
вiдрiзняеТься вiД iнших ulру.""*-*"ороб,
то важливJ.:iор*, звернутись
протягом ocTa'Hix 14 днiв повернулись
до лiкаря. Якщо ви
iз краiЪr,
ж спiлкувzlлись iз людиною, яка контактувала ",*it.uбi*"о"u"i ""rrчдп" KtlpoHaBipycy або
iз тим, хто прибув до Украiни з KpaiH
зафiксованi випадки коронавфУсу
де
вiдразi
,;;.й"r..rро
свого
це
сiмейногсl
лiкаря.
Надалi
- лiкар ма€ алгоритм дiЙ, що

роОrrr.
групою ризику?
, Перебiг хвороби з€шежить
вiд iMyHiTeTy л_юдини. Вразливою групою
€ люди похилого BiKy та
ЛЮДИ iЗ ХРОНiЧНИМИ ХВОРОбаМИ
i СЛабким iMyHiTeTorilo"" бiлiш схильнi
до розвитку важких
захворювань, ТакоЖ пiслЯ
фiксацii
KopoHa"ipy.y up*n""oo групою е медичнi
працiвники.
"rrruдпiu
,КонтактНа особа при випаДку COVID-I9
- особа, яка нарЕLзi не мае симптомiв, tlJle яка
контактувала, або ймовiрно контактувала
iз особоrо, *"ороо на COVID-l9. особи, якi мали
прямиЙ фiзичниЙ контакТ з хвориМ oru
соVtО-rЯ (напрИкJIад, через рукостискання).
,особи, що малИ незахищеНий прямий контакт
iз-iнфекцiи"Ъr"'""оirr""rrrми (наприклад
через кашель, торкання використаних паперових
хустинок голими руками тощо).
, особи, якi контактували особисто
з хворими на COVID-I9 на вiдстанi ло 2 MeTpiB та
бiльше
15 хвилин.
Хто

е

. Особи, якi перебували
у . закритомУ середовиЩi (наприклад, аудиторiя, KiMHaTa NIя
переговорiв, з€lJI очiкування lлiкарнi
тощо) з хворими на COVID-l9 на вiдстанi-до 2 MeTpiB
та
бiльше 15 хвилин.
, Пасажири лiтака, якi сидiли на вiцстанi
двох мiсць (у будь-якому напрямку) вiд хворого на
CovID-lg, супутниКи абО особи, ,Ki надйт" oo.n"o й
екiпажу, що обслуговують в тiй

частинi лiтака'

"о.rr"

де розмiщений iндексний випадок[4] (якщо тяжкiсть слtмптомiв або
хВорого вказують на бiльш велику
контактними можуть вважатися
::Р::ryУя
вс1 пасажири секцii або Bci пасажири.
"*".rо."цi-,
Я_к можна заразитися, Як.r"р.дчЪrrся Bipyc?
, Наразi вiдомо, що новий KopoHaBipyc
передаеТься краплинним та контактним шляхtlп{и.
BiPYc
Не
ЦИРКУЛЮе У ПОВiТРi. BiH не здатний перемiщатись на
'
далекi вiдстанi. BiH с тiльки в
крапельках, якi людина видихае пiд час кашлю чи
чханню. Вiдстань - це гарантiя безпеки.
Це
Ф*ор переривання епiдемiчного ланцюга. Тому, заразитисЬ неможлиВо HaBiTb вiд
iнфiкованоi людини, якщо ви не знаходитесь безпосерaд""о
поруч iз iнфiкованим (нагадуемо,
це максимум - 1,5-2 м).
о На повеРхнях BipYc може
житИ близькО 3 годин. Тому важливо дезiнфiкувати поверхнi,
ручки дверей i т.д.
, Переважас контактНий шлях, коли Bipyc
потраrrляе на слизовi оболонки Hocal, очей через
руки або iншi предмети (хустинку, рукавицi) пiсля торканЕя до об'ектiв (тварин. м'яса,
риби,

дверних ручок, поручнiв),
що забрудненi видiленнями
iнфiкованого.

iз

диха-гrьним шляхiв хворого чи
, КраплинНим шляхОм
Bipyc переда€тьСя вiл людИни
до людиЕи пiд час кашлю або чхання
TicHoMY KoHTaKTi, коли
у
утвОрюютьсЯ кратlлi лi*.rроJ понад 5 мкм.
Коронавiруси не здатнi

;Пr.ж#"Т,Чт;;жh[.Jr"тfiнi;;"#1.JJ;.iаЕЕянадалекiвйстанi."тому,;;;;"
Яrс довго Bipyc живе на поверхнях?

' За ПОПеРеДНЬОЮ iНфОРМаЦi"Ь
може виживати на поверхнях
лише протягом з годин.
ПРОСТi ДеЗiНфiКУЮЧi ЗаСОбИ "i|y.
вбити
у".rо*rr"влюючи
зараження людей.
РекоменДацii як убезпечит"
"ipr.,
й;
;;
зараження:
1, Ретельно i часто мийте
руки З милом чи обробляйте ix антисептиком. Миття
милом:
рук з

;Ь"

. тривалiсть процедури-2040
с:
водi} мае бути теплою (комфортноi
темпераryри), а не холодною чи
гарячою;
о обов'язко""
руки видимо забрудненi, пiсля .r|"йоv з вулицi, перед
прийомом iki, пiсля вiдвiдування
туалету, якщо вiдсутнit антисептик
для рук;
Обробка рук спиртовмiсним антисептиком:
' СПИРТОВМiСНИЙ аНТИСеПТИК ДЛЯ рук розчиЕ iз BMicToM спирту 60_tl0%
або iз 2yо
хлоргексидину (iншi
(аЕтисептик для
що реалiзуоr"
:uчч,
рук)), наприклад настiй
"*е такими);
ромашки або розчини iз 4Оо/о вмiстЪм спирту, не
, антисепТик мае покриватИ
всю повеРхню-шкiри
рук (в Ъ"р.д"uоrу на одну обробку слiд
використОвуватИ 3 мл
розЧину, а це 24-27 nn,or*i"o кишеньковим
диспенсером, тому
рекомендовано його просто наливати в долоню);
. тривалiсть обробки
- близько 30 с.
, особливу
уваry придiлiть нiгтям (ur rruпоrичуеться найбiльше бруду);
о обов'язкова процедура
в разi будь-яких KoHTaKTiB iз (.rоrЪ'Й#"о) забрудненими
об'екталли;
о

"чlтtТ|З;j.Iil

-

,У

РаЗi частогО користування антиСептикоМ застосовуЙте креМ
для рук, щоб уникнути
пiдсушування та утворення трiщин шкiри;
,контролЮйте доступ маленьких
дiтеЙ до антисептика (BiH мiстить спирт i токсичний
для
прийому всередину).
2. Уникайте скупчення людей.
ви захворiли, залишайтеся вдома i звернiться
1, I**o
до лiкаря.
4. Використовуйте захисну маску:
, обов'язкОво якщО захворiлИ i маете
симптоми (кашель, нежить);
,якщо перебуваете у мiсцях великогореспiраторнi
скупчення людей - з метою додаткового захисту.
Використовуйте маску правильно :
. вона мае покривати Hic i
рот;
. Вона мас щiльно приJUIгати, без вiдступiв
по KpEUIx;
о зал.лiняйте маску,
щойно вона стала вологою;
, не чiпайте зовнiшню частину маски
руками, 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 видалення заJIишкiв iжi.
о миття щiткою за температури води 50 градусiв з миючими засобами.
о миттЯ з додаванIrям дез. розчину у iншiй eMHocTi (BaHHi).
ополiскування пiд проточною водою температурою не менше 65 градусiв
окремiй eMHocTi.
о просушування на спецiа-ltьЕих полицях.

о
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це також в

