
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення правління ПАТ «НСТУ» 

від 16.03.2020  № 179 

 

 

Заходи ПАТ «НСТУ» 

щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 

 

1. Запровадити обмежений доступ до будівель центральної дирекції та 

філій ПАТ «НСТУ» із вжиттям запобіжних заходів, зокрема, щодо: 

обмеження входу до будівель сторонніх відвідувачів (дозволяється 

запрошення до будівлі сторонніх осіб виключно за запрошенням керівника 

структурного підрозділу з фіксацією на пунктах пропуску паспортних даних, 

інформації стосовно цілей відвідування та працівника, відповідального за 

запрошення відвідувача); 

встановлення вхідного санітарного контролю (за можливості з 

безконтактною перевіркою температури тіла працівників та відвідувачів); 

недопущення до входу в приміщення працівників та відвідувачів з 

ознаками інфекційного чи респіраторного захворювання з усним повідомленням 

особи про необхідність самоізоляції та звернення до сімейного лікаря. 

2. Посилити дезінфекційний режим (проведення вологих прибирань з 

використанням дезінфекційних та мийних засобів та за можливості 

антисептичного оброблення входів у будівлі, кабінетів, студій, зон загального 

користування, туалетів тощо, проведення регулярного провітрювання кабінетів). 

3. Посилити забезпечення чистою питною водою усіх приміщень 

центральної дирекції та філій ПАТ «НСТУ». 

4.  Заборонити відрядження працівників у межах України та за кордон, 

окрім нагальних випадків – за погодженням голови правління. 

5. Рекомендувати працівникам утриматися від будь-яких поїздок за кордон 

та в межах України. 

6. Рекомендувати працівникам забезпечити самоізоляцію протягом 

14 календарних днів у випадках: 

повернення із закордонного відрядження чи закордонної відпустки;  
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виявлення в осіб, з якими спільно проживають працівники, ознак 

інфекційного чи респіраторного захворювання. 

7. За зверненням керівників самостійних структурних підрозділів: 

дозволити надавати працівникам можливість використання відпусток поза 

графіком;  

за заявою працівника дозволити надавати можливість тимчасової 

дистанційної роботи за наявності відповідної можливості без шкоди для 

виробництва. 

8. Організувати за можливості забезпечення засобами індивідуального 

захисту кореспондентів, працівників ресепшену та диспетчерської. 

9. Перевести програми, що передбачають аудиторію, в режим зйомок чи 

запису без участі глядачів у студії. 

10. Розглянути можливість зміни сітки мовлення теле- і радіоканалів 

відповідно до ситуації в країні та регіонах (спецефіри, новинні включення, 

освітні та дитячі передачі тощо). 

11. Опрацювати можливості ефірних резервів відповідно до потенційних 

ризиків (скасування ефіру, неможливість прибуття до місця зйомки та запису 

тощо). 

12. Опрацювати плани діяльності теле-, радіо- та діджитал-платформ на 

період карантину з можливістю покрокового коригування в разі погіршення 

епідеміологічної ситуації (збільшення інформаційного мовлення, включення 

регіонального контенту, тематичне інформування населення щодо заходів із 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та епідеміологічної ситуації 

тощо). 

13. Розробити алгоритми забезпечення безперебійної діяльності 

ПАТ «НСТУ», зокрема забезпечення безперервності ефірів теле- та радіоканалів, 

у разі посилення обмежувальних заходів. 

14. Перенести або скасувати заходи за участю глядачів та гостей у Будинку 

звукозапису. 

15. Перенести або скасувати екскурсії в музеї та приміщення 

ПАТ «НСТУ». 

16. Перевести роботу творчих колективів творчо-виробничого об’єднання 

«Музика» дирекції «Українське радіо» у режим звукозапису. 

17. Обмежити колективні репетиції творчих колективів творчо-

виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо». 
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18. Мінімізувати загальні зустрічі та наради, надаючи перевагу засобам 

дистанційного інтернет-зв’язку в режимі дзвінків, відеоконференцій тощо.  

19. За нагальної потреби проведення зустрічі чи наради, що не може бути 

проведена в режимі дистанційного зв’язку або перенесена, мінімізувати кількість 

учасників, обмежити участь в таких зустрічах осіб, які належать до групи 

високого ризику зараження (особи старшого віку, особи з хронічними 

захворюваннями та захворюваннями дихальних шляхів). Обирати для зустрічей 

лише ті приміщення, що дають змогу витримувати дистанцію між учасниками 

зустрічі (не менше одного метра між особами). 

20. За можливості забезпечити часткову консервацію приміщень, які не 

задіяні в робочому процесі, після проведення їх ретельного прибирання та 

антисептичної обробки. 

21. Перевірити та за можливості поповнити стратегічні запаси (вода, 

продукти, папір, антисептичні, дезінфекційні та санітарні засоби, засоби 

індивідуального захисту тощо). 

22. Забезпечити роз’яснювальну роботу серед працівників центральної 

дирекції та філій ПАТ «НСТУ» стосовно рішень правління, вжитих заходів та 

їхньої реалізації, поточної ситуації в телерадіокомпанії, рекомендацій ВООЗ і 

МОЗ щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

23. Звернутися до орендарів приміщень ПАТ «НСТУ» з пропозицією 

дотримання ними Заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19, зокрема щодо відповідного обмеження доступу їхніх 

працівників та відвідувачів згідно з контрольно-пропускним режимом, 

посилення санітарних заходів, забезпечення ретельнішого прибирання 

приміщень з використанням дезінфекційних засобів, а в разі погіршення 

ситуації – тимчасового припинення роботи закладів громадського харчування. 

 

 

Голова правління ПАТ «НСТУ»         підпис                                   З.Г. Аласанія  


