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Офіційно

Роз’яснення щодо організації робочих процесів
під час запобігання поширенню в Україні
коронавірусу COVID-19
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України та Державна служба України з питань праці у зв’язку з
прийняттям постанови Кабінетом Міністрів України від 11.03.2020 № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
щодо забезпечення недопущення до роботи працівників підприємств та
установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання, інформує
про таке.

Ч

астиною першою статті 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
З метою правильного застосування законодавства про працю під час дії
карантинних заходів, звертаємо увагу,
що випадки відсторонення працівника
від роботи чітко визначені законодавством (стаття 46 Кодексу законів про
працю України).
Працівник зобов’язаний дбати про
особисту безпеку і здоров'я, а також
про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території
підприємства. Це визначено в абзаці другому частини першої статті 14
Закону України «Про охорону праці».
Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених
в частині першій вимог (частина друга
статті 14 ЗУ «Про охорону праці»).
З метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров’я і забезпечення

безпеки працівників та оточуючих людей, у випадку виявлення у працівника первинних ознак захворювання, роботодавцям рекомендується негайно
забезпечити направлення такого працівника для медичного огляду та встановлення відповідного діагнозу.
Звертаємо увагу, що відсутність
працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, хворобою, що підтверджується відповідними

документами, не може бути підставою
для звільнення чи відсторонення такого працівника. А надання працівником виданого у встановленому порядку
листка непрацездатності є підставою
для призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до статей 22-24, 30-34 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Разом з тим пропонуємо роботодавцям, за можливості, максимально
забезпечити використання дистанційної форми праці та (або) гнучкого режиму робочого часу (в т.ч. і для зменшення скупчення людей у «часи пік»),
запроваджувати режим роботи на умовах скороченого та неповного робочого
часу з урахуванням вимог, визначених
законодавством, а також максимально сприяти реалізації права працівників на отримання, за їх проханням,
оплачуваних відпусток та відпусток без
збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов'язковому
порядку, та відпустки без збереження
заробітної плати, якi надаються за угодою сторiн у порядку, визначеному законодавством.
Рекомендуємо забезпечити працівників антисептичними та дезінфікуючими засобами і проінформувати про
профілактичні заходи, розміщенні на
офіційному сайті Міністерства охорони
здоров’я України (https://moz.gov.ua/
koronavirus-2019-ncov).

Шановні колеги, замовники, співвітчизники!

Усі роки діяльності колектив державного підприємства «Черкасистандартметрологія»
вважав, що саме тісна співпраця з вами у сфері стандартизації, метрології, оцінки
відповідності та систем управління забезпечує високу якість продукції виробників як
Черкащини, так і продукції з інших регіонів України.
аразі наша держава стоїть перед початком серйозних випробувань. У цей непростий
час, як ніколи, є потреба у додержанні певних стандартів поведінки, виробничої діяльності, підходів до подолання проблем.
З метою забезпечення безперервності функцій із забезпечення державної політики у
сфері технічного регулювання, збереження здоров’я замовників та наших фахівців, мінімізації ризиків поширення коронавірусу COVID-19 на підприємстві визначений спеціальний
режим роботи, який допоможе виконати попередні замовлення належним чином та прийняти нові.
Ми чекаємо ваших звернень дистанційно телефонами та на електронні адреси, вказані
у розділі «Контакти» на сайті www.st.ck.ua
У разі необхідності персонального звернення виробників до ДП «Черкасистандартметрологія» створено безпечні умови для одержання замовлень.
З припиненням поширення вірусу ми відновимо роботу в звичному режимі.
Дякуємо за підтримку і розуміння!

Н

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

Навчання,
семінари, тренінги
ДП «Черкасистандартметрологія» проводить
опитування щодо проведення у квітні 2020
року, після закінчення національного карантину,
семінарів на теми: «Сучасна система якості
на підприємстві. Стандарти серії ISO 9000.
Система GxP (GLP/GCP/GMP). Ризикменеджмент. Внутрішні аудити: організація і
проведення (ISO 9001, ISO 19011, ISO 13485)»
(лектор — В’ячеслав Лебединець) та «Ощадливе
виробництво: зменшення витрат, підвищення
ефективності виробництва, задоволення
очікувань споживачів, фінансове зростання»
(лектор — Роман Романцов).
емінар орієнтований на широку аудиторію: керівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, представників керівництва — відповідальних за розроблення та забезпечення функціонування
систем управління, внутрішніх аудиторів, провідних
фахівців підприємств (організацій, установ) та інших
зацікавлених осіб.
Учасники семінару одержать добірку інформаційних матеріалів та свідоцтво.
У разі зацікавленості темою семінару просимо повідомити телефоном 0472 37 15 44, заповнити заявку
та надіслати її на електронну адресу konkyrs@st.ck.ua
Фонд НД ДП «Черкасистандартметрологія»
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Призначення

Міністром
розвитку
економіки,
торгівлі
та сільського
господарства
України
призначений
Ігор Петрашко

17 березня 2020 року Верховна
Рада України на своєму засіданні
проголосувала за призначення
міністра розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України.
Ним став Ігор Петрашко. Відповідне
рішення підтримали 243 народні
депутати.

І

гор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет і
має ступінь бакалавра з бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті
Вандербільта (США). Має понад 20 років
досвіду в сфері економіки менеджменту. З квітня 2013 року працював заступником генерального директора агрохолдингу UkrLandFarming.
— Моє завдання створити всі умови,
щоб український бізнес почував себе добре в Україні. Зрозуміло, що якщо своєму бізнесу буде комфортно у державі,
прийдуть й іноземні інвестори, — зазначив Ігор Петрашко на позачерговому засіданні ВР.

До уваги керівників підприємств — операторів ринку
харчової галузі, головних технологів, начальників лабораторій,
фахівців з якості та безпечності харчової продукції!
ДП «Черкасистандартметрологія» забезпечує державну політику у сфері технічного регулювання та
захисту прав споживачів на Черкащині. Одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємства є
надання послуг у сфері стандартизації. Фонд нормативних документів
ДП «Черкасистандартметрологія» має технічні можливості надавати суб’єктам господарювання
регіону актуальні нормативні документи.
нформуємо, що до фонду нормативної документації ДП «Черкасистандартметрологія» надійшли національні
стандарти, прийняті на заміну скасованим ГОСТ, які необхідні для представників підприємств агропромислового комплексу:

І
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8836:2019
8837:2019
8838:2019
8839:2019
8840:2019
8841:2019
8842:2019
8843:2019
8239:2015
8240:2015
8844:2019

Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння
Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок
Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками
Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії
Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху
Насіння олійних культур. Правила приймання
Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості
Олії. Правила приймання
Корм для тварин. Шрот лляний. Технічні умови
Корм для тварин. Макуха конопляна. Технічні умови
Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення сирої клітковини

З метою підтримання фонду нормативних документів вашого підприємства в актуальному стані пропонуємо
придбати вищезазначені національні стандарти, надіславши перелік необхідних вам документів зручним для вас
способом (E-mail: fond@st.ck.ua або поштою на адресу: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 278).
Детальну інформацію можна одержати телефоном (0472) 37-15-44.

