
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Державного агентства лісових ресурсів України 

від “_12_” __03__ 2020 р. № __81__ 

 

ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН 

протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на підприємствах, в установах і організаціях, що 

належать до сфери управління Держлісагентства, гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19,    

на 2020 рік 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

   

1. Забезпечити проведення заходів поточної дезінфекції у 

місцях масового скупчення людей (виробничі приміщення, 

заклади харчування тощо). 

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

до 03.04.2020  

2. Організувати постійний моніторинг епідемічної ситуації з 

урахуванням ризику занесення коронавірусної інфекції із 

сусідніх територій та держав. 

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

березень 

3. Уточнити перелік сил та засобів, які можуть бути залучені 

до проведення протиепідемічних заходів, та забезпечити їх 

готовність до виконання визначених завдань. 

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

до 16.03.2020 

4. Тимчасово припинити навчальний процес з підвищення 

кваліфікації працівників лісового господарства в 

Укрцентркадриліс. 

Святецька А.В., 

Ірклієнко С.П. 
до 03.04.2020 

5. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

працівниками лісового господарства щодо дотримання 

санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню 

інфекцією. 

керівники структурних підрозділів 

підприємств, установ і організацій 

галузі 

березень 
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6. Максимально обмежити відрядження працівників до інших 

областей, та за кордон, а також пересування в громадських 

місцях без крайньої потреби. 

Святецька А.В.,                                     

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі  

до стабілізації 

епідемічної ситуації 

7. Відмінити проведення масових заходів в рамках акції з 

висаджування лісу “Відновлюємо ліси разом” та інших 

культурно-масових, спортивних заходів за масовою участю 

громадян, або перевести усі масові соціально значимі заходи в 

режим здійснення інтернет-стримінгу. Виключити планування 

таких заходів до стабілізації епідемічної ситуації. 

Полякова Л.В.,                                   

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

до 03.04.2020 

8. Скасувати або максимально перевести в режим телефонних 

або відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання 

колегіальних і дорадчих органів (зокрема громадських слухань 

і обговорень), за винятком виключних випадків, пов`язаних з 

виробничою необхідністю. 

Святецька А.В.,                                   

Полякова Л.В.,                                

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

до стабілізації 

епідемічної ситуації 

9. Скасувати проведення особистих прийомів громадян в 

Держлісагентстві, на підприємствах, в установах і організаціях 

галузі.   

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

до стабілізації 

епідемічної ситуації 

10. Відмінити прийом іноземних делегацій в Держлісагентстві 

та на підприємствах, в установах і організаціях галузі до 

стабілізації епідемічної ситуації. 

Полякова Л.В.,                                

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

до стабілізації 

епідемічної ситуації 

11. Тимчасово обмежити відвідування сторонніми особами 

адміністративного приміщення Держлісагентства.   

Перетятко І.А.,  

співробітники охорони  

до стабілізації 

епідемічної ситуації 
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12. Рекомендувати:   

- запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, 

негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, 

які мають ознаки гострих респіраторних захворювань; 

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

березень 

- запровадити режим профілактичного спостереження за 

особами із числа персоналу, які відвідували країни 

інфекційного ризику; 

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

березень 

- передбачити режим регулярного провітрювання службових 

приміщень, за можливістю здійснювати дезінфекційні заходи 

за допомогою кварцювання. 

керівники підприємств, установ і 

організацій галузі 

березень 

_____________________ 

 

 


