ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД «ГЕНЕРАТОР»
НАКАЗ
«Q'§> К и & с а в У А 'Л — 2020р.

м. Київ
Про затвердження Плану заходів
на підприємстві у період надзвичайної
ситуації
Згідно листа ДК «Укроборонпром» від 23.03.2020 № UOP4.1-2428 «Про
забезпечення функціювання підприємства в режимі надзвичайної ситуації»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №338 «Про
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації» та з метою запобігання інфікування і поширення
захворювання на COVID-19 серед працівників підприємства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію «План заходів щодо запровадження режиму
надзвичайної ситуації на ДП заводу «Генератор» у зв’язку короно вірусною
пандемією в період з \ У jQ_3_ 2020 року до відміни надзвичайної ситуації в
м. Києві», (далі -- План заходів), додаток до наказу.
2. Керівникам структурних підрозділів підприємства:
ознайомитися з публічно викладеними вимогами виконавчих органів
влади щодо заходів запобігання інфікування і поширення захворювання на
COVID-19 в м. Києві, Україні та проінформувати працівників підрозділів
задіяних у виробництві;
забезпечити виконання Плану заходів;
оперативно надавати інформацію про підозру на захворювання
працівника (ків) підприємства начальнику відділу охорони праці за номером
телефону 063 230 91 08.
3. План заходів довести до всіх керівників структурних підрозділів та
виконавців під розпис.
4. Начальнику відділу охорони праці у разі надзвичайні події (у тому числі
при підозрі захворювання працівника підприємства на COVID-19) оперативно
повідомляти керівника підприємства та на гарячу лінію ДК «Укроборонпром»
за номерами телефонів: (044) 586 24 36, 067 462 55 50.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Д одаток до наказу в ід ^ о
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План
заходів щодо запровадж ення режиму надзвичайної ситуації на ДП завод "Генератор" у зв'язку із
короновіросною пандем ією в період з
2020 р. до відміни надзвичайної ситуації в м. Києві
№
п/п

Заходи

1

Підготувати наказ "П ро заходи
запровадж ення режиму^надзвичайної
ситуації на підприєм стві"

Забезпечення

В ідповідальний
виконавець

Д ворніков Г.В.

2

О рганізація належ ного пропускного
режиму на КПП

згідно Д огвору від
09.04.2019 № 17 з
Т О В "С ТАТУС
Д одаток до інструкції про пропускний режим
КОД"
Д ворніков Г.В.,
Іваню та P.M.

3

О блаш тування окрем ої кімнати на
прохідних пром ислових майданчиків
№ 1,№ 2 для тичасової ізоляції
працівників з ознакам и на
захворю вання

Стіл, стільці, аптечка (для п/м №2 колиш нє
приміщ ення БП)

Бельцар П.М.
Когутко Р.С.,
Іванюта P.M.

4

О блаш тування КПП пром ислових
м айданчиків № 1,№ 2 рукомий никами,
Рукомийники, килимки, паперові рушники,
засобами дезінф екції, спеціальними
дезинф ікую чі розчини, урни для утилізації
килимками для обробки розчином
взуття тощ о

Бельцар П.М.
Іванюта P.M.

5

В становлення на в'їзних воротах
пром ислових м айданчиків №1, №2
рамок для дезинф ікування коліс
автом обільного транспорту

Коваль М.А.

6

Забезпечення робіт на КПП
пром м айданчиків № 1,№ 2 пов'язаних
з заходами д е зінф екц ії працівників
Д езинф ікую чі розчини для наповню вача
задіяних у виробництві та
рамок, ручний оприскувач, розчин для
автотранспорту, в том у числі салонів оприскувача, спеціальні захисні засоби для
автобусів. Забезпечення водіїв
персоналу
автобусів масками. Утилізація
відходів

7

Розчини дезинф ікую чі, килимки на вхідних
дверях на підприєм ство та до цехів, маски,
рукавички, руш ники паперові, окуляри
захисні, плащі, пневматичні оприскувачі
тощ о

Визначення потреб і норм овитрат
м атеріальних засобів для
забезпечення заходів режиму
надзвичайної ситуації

Матеріал, зварні роботи, тирса

Б ельцар М.П.,
Когутко Р.С.,
Карісова І.
Тітаренко О.П.,
Івааню та P.M.,
Гричаню к Г.В.
Керівники
структурних
підрозділів
Грехова P.M.,
М аковецька І.А.,
Д ворніков Г.В.

8

Складання списків працівників, які
будуть задіяні у виробництві нових
приладів на рем онтних супровод
жую чих та допом іж них роботах

9

П огодження з дозвільним и органами
міста Києва д окум ентації на
транспортування працівників задіяних
Толокнєєв Е.О.,
Списки працівників з місцями їх проживання
у виробництві, виріш ення питання
Мачин В.В.
щодо залучення автотранспорту,
визначення марш рутів

10

Інф ормування керівників структурних
підрозділів та працівників задіяних у
Планові наради із застосуванням засобів
виробництві про стан на підприємстві зв'язку
пов'язаний з надзвичайною ситуацією

Директор,
Голова профкому,
Керівники
структурних
півдрозділів

11

О рганізація закупівлі МТЗ для
забезпечення режиму надзвичайної
ситуації та розподіл по підрозділам

Грехова P.M.,
М аковецька І.А.,
Гайдай Л.І.

План робіт по виробництву

Закупівля, прийом насклад, розподіл

Керівники
структурних
підрозділів,
Толокнєєв Е.О.

12

Проведення робіт на КПП пов'язаних
з дезінф екцією прибуваю чих на
підприємство працівників та
автом обільного транспорту
пром м айданчиків № 1,№ 2

Роботи з прибирання та дезінф екц ії
коридорів, сходових клітин, перил,
13 кабін ліф тів, ручок дверей,
допом іж них приміщ ень, килимків
тощ о в корпусі № 3 та №7.
Забезпечення контролю на КПП за
дезінф ікцією коліс
14 автотранспорту,салону автобусів,
дотрим ання пропускного режиму на
пром м айданчиках № 1,№ 2

15

Д езінф екція прим іщ еннь КПП
пром м айданчиків № 1,№ 2

Контроль за миттям рук, забезпечення
дезінф ікції взуття, коліс та салонів
автотранспорту, ліф тоф их кабін, коридорів,
подача дезінф ікую чих розчинів, утилізаціяі
відходів, дезінф екція прим іщ ення КПП,
виявлення ознак захворю вання, надання
консультацій

Тітаренко О.П.,
Гричаню к Г.В.,
Когутко Р.С.,
Карісова І.
Іваню та P.M.

Інвентар, дезінф ікую чі розчини

Когутко Р.С.
Карісова І.

Контроль

Д ворніков Г.В.,
Іваню та P.M.,
чергова зміна
охорони

П невматичні оприскувачі, технічна тканина,
інвентар

П рибиральниці
цехів,
охоронники,
Карісова І.
Іванюта P.M.,
Гричаню к Г.В.,
Кропот Т А.

16

Д езінф екція двере, коридорів в
приміщ еннях де перебуваю ть
працівники на пром м айданчиках
№1 ,№2

Пневматичні оприскувачі, технічна тканина,
інвентар

Когутко Р.С.,
Гричаню к Г.В.
Прибиральниці,

17

Д езінф екція сходів, перил,кабін
ліфтів, коридорів, ганку КПП, ганку
будівель і виробничих приміщ ень
проммайданчиків № 1,№ 2

П невматичні оприскувачі, технічна тканина,
інвентар

Бельцар П.М.,
Когутко Р.С.,
П рибиральниці

18

Д оведення норм і правил
встановлених на підприєм стві до
орендарів пром м айданчиків № 1,№ 2

Л ист від 30.03.2020 № 50/432

Д ворніков Г.В.,
Іваню та P.M.

19

Прибирання та дезінф екція
приміщ ень три рази в зміну в цехах
промислових м айданчиків № 1,№ 2

План робіт по виробництву, пневматичні
оприскувачі, інвентар

Н ачальник цеху,
П рибиральниці
цеху

20

Розміщ ення килимків оброблених
розчином для д е зінф екц ії взуття
працівників перед входом до цеху
пром майданчиків № 1,№ 2. Контроль
за їх чистотою та насиченістю
розчином

Килимки обгорнуті тканиною та оброблені
спеціальним розчином

Н ачальник цеху,
П рибиральниці
цеху

21

Забезпечити встановлення
контейнерів на пром м айданчиках
№ 1,№ 2 для збору і утилізації масок,
рукавичок, серветок, халатів,
технічної тканини тощ о

Контейнер закритого типу встановлений на
вулиці за межами ш ляхів переміщ ення
Ладнич І.Д.,
працівників, оброблений дезінф ікую чим
Бельцар П.М.
розчином (для збирання закритих пакетів з
відходами)

22

Забезпечити належний санітарний
стан у всіх місця водозабору.
Встновити попередж увальні таблички Контроль
"технічна вода не використовувати
для вживання"

Л аднич І.Д.,
Бельцар П.М.

23

Забезпечення належ ного санітарного
стану в ж итлових будинках і
Д езінф екція сходових клітин, ліф тових
прилеглих до них
кабін, ручок дверей, сходових перил, а
територіях.Щ оденна перевірка та
також дитячих та спортивних м айданчиків
письмовий звіт диретору

Відокремлений
госпрозрахункови
й підрозділ “
О ктава-побут”
Тара Т.М.

Щ оденна перевірка виконання
заходів передбаченим цим Планом
на пром исловом у майданчику №1.
Письмовий звіт д иректору

Пн - Толокнєєв Е.О.,
Дворніков Г.В.
Вт - Іванченко В.О.,
Дворніков Г.В.,
Ср - Дзюба В.П.,
Дворніков Г.В.,
Чт - Мельни В.Ф.,
Дворніков Г.В.
Пт - Гуваков О .О .,
Дворніков Г.В.

24

Контроль

Щ оденна перевірка виконання
заходів передбаченим цим Планом
на пром исловом у м айданчику №2.
Письмовий звіт директору

Перший заступник директора

Вт - Ладнич І.Д.
Іванюта P.M.
Ср - Ладнич І.Д.
Іванюта P.M.
Чт -Ладнич І.Д.,
Іванюта P.M.
Пт - Ладнич І.Д.
Іванюта P.M.

Т олокнєєв Е.О.

