1
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
(МІНРЕГІОН)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
”ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ”
(ДП НДIБК)

НАКАЗ
_14.05.2020 р._

Київ

№ _09 - ОД_

Про особливості організації робочого
процесу у ДП НДІБК в умовах пандемії
гострої респіраторної хвороби COVID-19
Відповідно до ст.30 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» та з метою організації робочого процесу в
умовах пандемії гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-COV-2 та вжиття необхідних заходів для зменшення
ризиків виникнення і поширення коронавірусної інфекції серед персоналу, а
також захисту співробітників, які мають більш високий ризик виникнення
важких ускладнень захворювання
НАКАЗУЮ:
1. Установити, що працівникам, які мають симптоми гострих респіраторних
захворювань (ГРЗ), потрібно залишатися вдома, з відповідним оформленням
лікарняного листа і не приходити на роботу, доки у них не мине лихоманка та
будуть відсутні будь-які інші симптоми ГРЗ (кашель, задишка).
2. Співробітники, у яких після прибуття на роботу у ДП НДІБК або протягом
дня виявляються симптоми гострого респіраторного захворювання (кашель,
підвищення температури тіла), повинні бути негайно відправлені додому
керівником структурного підрозділу, а при розвитку невідкладних станів
(задишка, стійкий біль у грудній клітці) - звернутися за екстреною медичною
допомогою за номером 103.
3. У разі виявлення COVID-19 у співробітника ДП НДІБК чи члена його сім’ї,
він зобов’язаний повідомити про це свого керівника структурного підрозділу, а
керівник повинен повідомити директора або заступника директора.
4. Якщо співробітник контактував з особами, у яких було виявлено COVID-19,
він повинен повідомити також свого керівника, залишитись у самоізоляції та
повідомити сімейного лікаря.
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5. Завідувачу господарства Фролову С.А. забезпечити придбання захисних
медичних масок та наявність у санвузлах і в різних місцях (на робочих місцях)
мила та дезінфікуючих засобів для рук, що містять не менше 60% спирту.
5.1 Розмістити на видному місці у ДП НДІБК плакати, які нагадуватимуть
працівникам та відвідувачам про дотримання належної гігієни органів дихання і
рук.
6. Керівникам структурних підрозділів забезпечити дотримання дистанції між
працівниками, а також між працівниками та іншими особами (замовниками,
відвідувачами тощо).
7. Завідувачу відділу науково-технічної інформації, організаційної роботи та
внутрішнього контролю Лебедєвій Л.І. забезпечити розміщення наказу на
офіційному веб-сайті ДП НДІБК.
8.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Інституту

Г.Г. Фаренюк
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