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РИТУАЛЬНА СЛУЖБА
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИСМСТВО
„СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ
КОМУНАЛБНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”
ВЖОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ПРОТОКОЛ № 1
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій підприємства
«16» березня 2020 року

м. Київ

Головував:
Ференець Костянтин Олександрович - заступник директора
Присутні: члени комісії відповідно до наказу № 41 від 16.03.2020
Півчук Олександр Іванович - начальник підрозділу загального
забезпечення
Курбет Антоніна Іванівна - начальник економічного відділу
Козачок Світлана Євгенівна - головний бухгалтер
Чехоева Наталія Михайлівна - провідний юрист
Ільїна Раїса Миколаївна - старший інспектор з охорони праці
СЛУХАЛИ: К.О. Ференець: про необхідність вжиття дієвих заходів з
метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом.
ВИРІШИЛИ:
1.
З метою належної організації та забезпечення безперервної роботи
підприємства в умовах надзвичайної ситуації:
1Л. В разі прояву у працівників підприємства ознаки гострих
респіраторних захворювань, негайно відправляти до дому на
самоізоляцію усіх працівників, які мають;
1.2. необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої
гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки, тощо).
1.3. проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з
використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях), дотримання
нормативних показників температури повітря та передбачити режим
провітрювання приміщень.
Відповідальні: Півчук О.І., керівники структурних підрозділів.
2.

Організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо висвітлення
питань профілактики коронавірусної інфекції (СОУГО-19):

2.1.

Провести інструктаж з працівниками підприємства

щодо питань
профілактики коронавірусної інфекції (СОУГО-19) та дотримання
працівниками правил особистої гігієни.
Відповідальний: Ільїна Р.М., керівники структурних підрозділів

3.

Забезпечити проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з
використанням дезінфікуючих засобів у салоні автомобілів);
Відповідальний: Бабін О. Є.

4.

У разі появи симптомів інфекційного захворювання у працівника, вжити
заходів щодо його ізоляції та невідкладно повідомити про це керівника
підприємства;
Відповідальні: керівники структурних підрозділів

5.

У зв’язку з припиненням роботи метрополітену, припиненням залізничних,
автобусних міжміськіх та міжобласних пасажирських перевезень в Україні,
здійснити переведення працівників підрозділів: бухгалтерії, кадри,
організаційно-правовий відділ та поза структурний підрозділ підприємства
на дистанційну роботу дома із застосуванням електронних комунікаційних
технологій.
Відповідальна: Паращенко О.С..

Підписали:
Голова комісії:

К.О. Ференець

Відповідальний секретар

Н.М. Чехоєва

