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Про виконання рекомендацій щодо проведення
профілактичних заходів з недопущення
поширення випадків COVIT-19 на території
Дубов’язівської селищної ради
На виконання рекомендацій Головного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області щодо проведення профілактичних
заходів з недопущення поширення випадків COVIT-19 в приміщеннях
адміністративних будівель державних органів,
відповідно до Постанов
Кабінету Міністрів України № № 211, 215, рішень Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 та
постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Сумської обласної державної адміністрації від 12.03.2020 щодо
здійснення заходів щодо запобігання поширенню серед населення області
захворювань, спричинених COVID-19, керуючись ст. ст. 7. 22, 30 Закону
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», ст. 8, 9, 10, 11, 18, 33, 34 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб»,
керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет селищної ради в и р і ш и в:
1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності:
1.1. Призначити відповідальних за дотримання протиепідемічного
режиму в підпорядкованих установах, провести роз’яснювальну роботу з
персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на
виявлення симптомів серед працівників.

1.2. Забезпечити суворий контроль за щоденним допуском до роботи
працівників шляхом проведення ранкового опитування щодо стану здоров’я з
документуванням зазначеної інформації (П. І. П., стан здоров’я, підпис).
1.3. Негайно відстороняти від роботи працівників з будь-якими проявами
респіраторних та інших захворювань та попереджати про необхідність
самоізоляції у разі захворювання та звернення до сімейного лікаря.
1.4. Забезпечити умови для дотримання працівниками та відвідувачами
особистої гігієни в робочих кабінетах, санітарних та побутових кімнатах,
туалетах (встановити дозатори рідкого мила, антисептичних засобів,
одноразових паперових рушників та ємностей для їх збору та утилізації).
1.5. Запровадити температурний скринінг перед початком роботи.
Проводити знезараження термометрів після кожного вимірювання шляхом
протирання розчинами 70% етилового спирту.
1.6. Обмежити або перевести в онлайн режим особистий прийом
громадян. У разі неможливості – облаштувати робочі місця для прийому
громадян захисними екранами (скло, оргскло), забезпечити працівників
засобами індивідуального захисту (маски, респіратори) з заміною кожні 2
години одноразових (або прасуванням марлевих 4 шарових). У разі
використання масок багаторазового використання забезпечити їх щоденне
прання та прасування.
1.7. Забезпечити в усіх приміщеннях проведення вологого прибирання не
рідше 3 разів на добу (підлога, санітарно-технічне обладнання, поручні, дверні
ручки, інші контактні поверхні), в т. ч. в обідню перерву та у кінці робочого дня
із застосуванням зареєстрованих в Україні дезінфікуючих засобів, також
раціонального режиму провітрювання.
1.8. При можливості придбати установки для знезараження повітря, які
можуть працювати в присутності людей (рециркуляторів).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бохан О. Г.

Селищний голова
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