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СЛ|УХАЛИ; К.О. Ференець, що відповідно до протоколу Цостійної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайний^ ситуацій 
виконаного органу Київської міської ради (Київської міської д^ержавної 
адміністрації) від 06.03.2020 №8 визнано на території м. Кирва існує 
потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації природного 
характеру (відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій, 
затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України 
від 11.10.2010 № 457 відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація 
природіного характеру» код 20711 «Надзвичайна ситуація, пов’язана з 
екзотичним та особливо небезпечними захворюванням людей (окремі 
випадки)», яка може набути регіонального рівня (відповідно до пуйктів 4 та 
9 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, 
затвердженого постановою |Сабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 
368). 1

В зв’язку з продовження^ режиму надзвичайної ситуації в місті Київ та 
відпові|і;но до Розпорядження КМДА від 16.03.2020 року №444, Закону України 
№ 3219 рід 17.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актід України, 
спрямованих на запобігання виникнення і поширення корона вірусно)’ хвороби 
(СОУЩ-19), постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 
року До 11 «Про запобігання поширенню на території України гострої



респір^аторної хвороби СОУШ-19, спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2» 
виникає необхідність забезпечення безперебійної роботи ритуальної служби
шецішіїзованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат
підпрііємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу 
Київр^ди (Київської міської державної адміністрації) в умовах надзвичайної 
ситуації.

І !

ВИРІЇПИЛИ:

1.

1.1
техніки

1.2

З метою уникнення виникнення і поширення корона вірусної| хвороби: 
продовжувати проводити іцоденний усний інструктаж працівників з 

безпеки при надзвичайній ситуації;
інформувати працівників про епідеміологічний стан в місті Києві та 

заходи особистої гігієни, яких необхідно дотримуватись;
1.3 у разі пояїш симптомів інфекційного захворювання у іірацівника, 

здійсніовати обов'язкове повідомлення відповідного органу державної 
санітаріно-епідеміологічної служби про кожний випадок захворювання 
працівіїика підприємства незалежно від місця і обставин виявлення;

1.4.
ВИКОрИ'
автомо

1.5

продовжувати проведення дезінфекційних заходів (вологі прцбирання з 
станням дезінфікуючи]с засобів) адміністративні приміш,ення та салони 
білів;
дотримуватись нормативних показників температури повітря та 

передбачити режим провітрювання приміщень.
Відковідальні: керівники структурних підрозділів
2. визначити порядок проведення поховань осіб померлих від корона 

вірусної інфекції, з урахуванням санітарно гігієнічних норм.
Віді^овідальні: Ференець К. О.

3.3 іцетою належної організації поховань осіб з діагнозом корона вірусної 
інфекці|ї підготуватись до їх захоронения із застосуванням засобів їх ізоляції (п/е 
мішки)!

4.3 Метою захисту працівників підприємства, а саме робітників рйтуальних
посередньо виконують роботи по захоронениюпослуг (гробокопачі), які без

померлих від корона вірусної інфекції, водії автотранспорту, які задіяні при 
перевезенні померлих до місця захоронения (кладовища) забезпечитц засобами 
індивідуального захізсту.

Відповідальні: Півчуц О.1.,
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