ПРОТОЛ^ОЛ № 4
зас1дання пост1йно1 м1сько1 комюи з питань
техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичайних ситуац1Й
в/д « 7 6 » березня 2020 року

6

м. Костянтитвка

ГОЛОВУ В АВ: м1ський голова Давидов С. Д.
БУЛИ ПРИСУТШ: члени ком1сп (за окремим списком).
ПИТАНИЯ, ЩО ВИИОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:
I.

Про орган1зац1ю заход1в п запобхгання виникненню надзвичайно! ситуацп
репонального р1вня внаслщок можливого поширення у м. Костянтинхвка
гостро'Г респхраторно! хвороби, спричинено'Г коронавхрусом 2019-пСоУ.

СЛУХАЛИ:
1. Про орган1зац1ю заход1в 1з запоб1гання виникненню надзвичайно*! ситуацп
репонального р1вня внаслщок можливого поширення у м. Костянтинхвка гостроУ
респ1раторноУ хвороби, спричиненоУ коронав1русом 2019-пСоУ (Василенко В.В.,
Вел1чко СЛ., Власенко Г.В.)
Враховуючи значке поширення у св1т1 випадкхв захворювання на С0УГО-19 1
високий р1вень транскордонно! м1грац11 населения Украши та 1ноземних громадян,
вважати ситуацию 13 загрозою поширення на територ!'! Украши гостроУ респ1раторно1
хвороби, спричинено! коронавхрусом 2019-пСоУ, медико-бхолопчною ситуац1ею
природного характеру державного рхвня.
Каб1нетом Мхшстрхв Украши прийнято постанову в1д 11 березня 2020 року № 211
«Про запоб1ганню поширенню на територп Украши короно в1русу С0УГО-19».
У м1ст1 Костянтин1вка, як 1 в Украш! в цшому, спостер1гаються активн! М1гращйн1
процеси населения та 1снуе реальна загроза занесения I поширення новоУ коронанхрусно*!'
хнфекщУ на територхю м1ста.
За результатами доповш з урахуванням обговорення КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. 3 метою недопущения надзвичайно! ситуацп у мют! - ввести режим пщвищено!
готовност! до надзвичайно! ситуацп.
2. Затвердити оперативний штаб щодо запоб1гання занесению 1 поширення на
територп м.Костянтин1вка гостро! респ1раторно1 хвороби, спричиненоТ
коронав1русом 2019-пСоУ.
3. Призупинити д1яльн1сть (на час карантину) наступних об'ект1в:
заклад1в громадського харчування (дозволити лише он-лайн доставку продукт1в
харчування);
суб'ект1в господарювання ус1х форм власност! у сфер! торпвл! та побутового
обслуговування населения (перукарн!, салони краси, ювел1рн1 майстерн!, майстерн!
зуття, ателье тощо), ринюв м1ста, торпвельних ряд1в, торпвельно-розважальних
гцшрх заклад1в розважальноТ дхяльностх, к1нотеатр1в, спортивних заклад1в
Шасност!, окр1м он-лайн послуг, та заклад1в, що зд1йснюють торпвлю
арчування, засобами Г1пени та виробами медичного призначення.
Терм1н: 3 00 годин 17 березня 2020 року

4.

(Козшцева Н.В.) вжити заход1в щодо припинення стих1йно1 торпвл! навулицях
М1ста
Терм!н: негайно

5. В особливому режим!, за окремим протоколом, працюють:
•
•
•
•
•
•

Банки;
Поштов! в1ддшення;
АЗС;
Магазини ритуальних послуг;
СТО;
страхов! компан!'!,

6. Заборонити проведения рел!г!йних, соц!альних, !нших масових заход!в, у яких
бере участь понад 10 ос!б.
7. Рекомендувати роботодавцям орган!зувати дистанц1Йну роботу для прац!вник!в
старше 55 рок!в та ос!б, як! мають хрошчн! захворювання.
8. Створити моб!льн! робоч! групп для мон!торингу виконання р!шення ком!с!1.
9. Управл!нню социального захисту населения Костянтин!всько1 м!сько1" ради
(Зубах!на), Костянтин!всько - Дружк!вському об'еднаному управл!нню Пенс!йного
фонду Украши Донецько! облает! (Полякова), Костянтин!всько - Дружк!вському
управл!нню ГУ ДПС у Донецьк!й облает! (Гринцов) обслуговування в!дв!дувач!в
зд!йснювати з урахуванням обмеженоТ к!лькост! людей, яка може одночасно
перебувати у прим!щенн!.
10. Контроль за виконанням цього р!шення залишаю за собою
г

с.д. Давидов
Л.О. Свстратова

