і
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ
ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
НАКАЗ

Київ

№ 2. 6 З

Про заходи з недопущення поширення
випадків коронавірусної інфекції

Відповідно до статті ЗО Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
СОУГО-19» (із змінами), Протокол засідання Постійної комісії з питань
техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про
попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19) та
введення обмежувальних заходів на території міста Києва)» від 16.03.2020 №
10, з метою проведення профілактичних заходів з недопущення поширення
нових випадків коронавірусної інфекції
НАКАЗУЮ:

1. На час дії карантину запровадити такі заходи:
1.1. Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих
прийомів громадян.
1.2. Впровадити прийом громадян, надання роз’яснень та консультацій
у телефонному режимі (за номерами телефонів, зазначеними на офіційному
веб-сайті за посиланням: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/pressshedule.html).
1.3. Рекомендувати громадянам та юридичним особам оформлювати
заяви та звернення письмово, направляти поштою або електронною поштою
(відповідне оголошення розмістити на офіційному веб-сайті Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях, а також на сторінці РасеЬоок).
1.4. Скасувати участь в заходах, які не є обов’язковими.
1.5. Скасувати усі заплановані відрядження.

1.6.
Провести у структурних підрозділах Регіонального відділен
роз’яснювальну роботу про заходи щодо запобігання захворювання на гостру
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом СОУГО-19.
2. Керівникам структурних підрозділів Регіонального відділення:
2.1. Забезпечити недопущення до роботи працівників з ознаками
інфекційного захворювання.
2.2. У разі виявлення працівника з ознаками респіраторного
інфекційного захворювання, що з’явилися протягом робочого дня, вжити
заходів щодо його негайної ізоляції від здорових осіб шляхом відправлення
додому.
2.3. Здійснювати спілкування з громадянами телефонним або
електронним способом.
2.4. Здійснювати організацію робочих місць працівників таким чином,
щоб забезпечити відстань між працівниками більше 1 метра.
2.5. Здійснювати провітрювання кабінетів, в яких розміщуються
працівники Регіонального відділення, кожні 2-3 години.
3. Відділу господарської роботи Управління бухгалтерського обліку та
господарської роботи, відділу по роботі зі ЗМІ та господарської діяльності
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області,
відділу господарської діяльності Управління забезпечення реалізації
повноважень у Чернігівській області:
3.1. Організувати посилений дезінфекційний режим шляхом здійснення
вологого прибирання приміщень Регіонального відділення з дезінфекційними
засобами.
3.2. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил
особистої гігієни (наявність засобів особистої гігієни у санітарних вузлах,
дезінфекційного мила, проточної води).
4. Управлінню персоналом та забезпечення діяльності Регіонального
відділення починаючи з 17.03.2020:
4.1. Розробляти та подавати щоденно до 16.00 на затвердження
узгоджений із керівниками структурних підрозділів графік виходу на роботу
в офіси, розташовані у м. Київ, м. Черкаси, м. Чернігів, працівників
Регіонального відділення, із окремим зазначенням осіб, що здійснюватимуть
роботу у віддаленому доступі із застосуванням електронних комунікаційних
технологій.
5. Оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Регіонального
відділення та довести його до відома працівників Регіонального відділення.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника

Вікторія ГУДЗЬ

