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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Голови Центрального правління УТОС

16 березня 2020 року

№ 16

м. Київ

Про прийняття заходів про запобігання поширення
серед членів Українського товариства сліпих
коронавірусу COVID-19
Згідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» з метою запобігання поширення на території України коронавірусу
COVID-19, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211
введені певні обмеження у роботі навчальних і громадських закладів незалежно
від форм їх власності.
В областях, обласних центрах, м.Києві введені обмежувальні заходи.
Президент України Зеленський В.О. ввів в дію Рішення РНБУ від 13 березня
2020 року.
На виконання прийнятих рішень Президента України, Кабінету Міністрів
України, зобов’язую:
1. Головам обласних організацій, керівникам учбово-виробничих
об’єднань, підприємств УТОС та організацій УТОС:
1.1. припинити терміном з 16 березня по 03 квітня 2020 року включно
проведення культурно-масових, організаційно-масових та освітніх заходів;
1.2. призупинити проведення звітних конференцій в первинних
організаціях. Поновити роботу по проведенню конференцій після прийняття
постанови президії;
1.3. провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з членами трудових
колективів та серед членів УТОС про впровадження заходів з запобігання
захворювання на коронавірус, про симптоми хвороби та порядок дій у випадку
виявлення ознак хвороби, виконання рекомендацій Міністерства охорони
здоров’я України щодо заходів особистої гігієни;
1.4. застосувати можливості роботи керівників, працівників обласних
організацій та їх осередків, керівників організацій та їх працівників, керівників,

працівників окремих підрозділів підприємств на умовах дистанційного
виконання роботи;
1.5. встановити обмеження щодо відвідування сторонніми особами
виробничих приміщень підприємств, гуртожитків;
1.6. обмежити поїздки у відрядження по території України керівників
обласних організацій, працівників їх структурних підрозділів, службовців
підприємств, працівників організацій системи;
1.7. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.
№211, Рішення РНБУ від 13.03.2020р., яке Президент України ввів в дію,
рішень місцевих органів влади, розробити та затвердити план заходів з
запобігання поширення захворювання на коронавірус COVID-19 серед
працівників обласних організацій, їх осередків, підприємств та організацій
УТОС.
2. Генеральним директорам, директорам УВО, УВП у зв’язку з ситуацією
яка склалась, визначитись стосовно графіку та режиму роботи підприємств на
період введення в Україні карантину на власний розсуд і під особисту
відповідальність.
3. Начальнику відділу кадрів ЦП УТОС Комарницькій О.О. дане
розпорядження затвердити на засіданні президії ЦП УТОС.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова
Центрального правління УТОС

В.М. Більчич

