РИТУАЛЬНА СЛУЖБА
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
Звіт про проведену роботу
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
підприємства
«23» березня 2020 року

м. Київ

В зв’язку з введенням режиму надзвичайної ситуації в місті Київ та
відповідно до Розпорядження КМДА від 16.03.2020 року №444, Закону
України № 3219 від 17.03.2020 "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобіганні виникнення і
поширення коронавірусної хвороби (СОУШ-19), постайови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року №11 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІИ19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», за результатами
проведення засідань комісії 16.03.2020 та 23.03.2020 з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
підприємства, була проведена робота:
1. З забезпечення безперебійної роботи
ритуальної служби
спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований
комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»
виконавчого органу Київради
(Київської міської державної
адміністрації) в умовах надзвичайної ситуації
2. Проведений інструктаж з працівниками підприємства іцодо питань
профілактики коронавірусної інфекції (СОУГО-19) т^ дотримання
працівниками правил особистої гігієни.
3. Проводиться щоденний усний інструктаж працівників підприємства з
техніки безпеки при надзвичайній ситуації з оформленням журналів 3X стуненевого контролю.
4. Постійно інформується працівників про епідеміологічний стан в
місті Києві та заходи, які необхідно вжити;
5. Розміщена інформація на стендах підприємства щодр обмеження
кількості осіб в приміщеннях підприємства під час замовлення
ритуальних послуг до 2 осіб та доведення до відома учасників
громадської панахиди, про необхідність застосувфня засобів
індивідуального захисту під час проведення панахиди прощання з
померлим;
;

6. Зобов’язано керівників відповідних підрозділів щоде|яно здійснювати
проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з
використанням дезінфікуючих засобів) у салоні автомобілів та у

Приміщеннях підприємствах з дотримання

нормативних показників
передбачити режим провітрювання

температури повітря та
приміщень;
7. У зв’язку з припиненням роботи метрополітену, припиненням
залізничних, автобусних міжміськіх та міжобласний пасажирських
перевезень в Україні, здійснено переведення працівнйків підрозділів:
бухгалтерії, кадри, організаційно-правовий відділ та поза структурний
підрозділ підприємства на дистанційну роботу дома із застосуванням
електронних комунікаційних технологій.
8. В разі наявності у працівників ознак гострих респіраторних
захворювань, негайно відправляти до дому на самоізоляцію

Підписали:
Голова комісії:
Відповідальний секретар

