1К0П1Я
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 2
уповноваженого кер1вника з л1кв1даци насл1дк1в надзвичайноТ ситуацй
вгд «_25 » березня 2020 року

м. Костянтишвка

Враховуючи протокольн! рхшення постхйно! м1сько1 ком1си 3 питань техногенноеколопчно! безпеки та надзвичайних ситуац1Й в1д 05.03.2020 (протокол №3), в1д
16.03.2020 (протокол № 4), вщ 18.03.2020 (протокол № 5), в1д 20.03.2020 (протокол № 6),
В1д 22.03.2020 (протокол № 7), з метою протиди йоширенню коронав1русно1 хнфекци серед
населения мхста та стабшхзаци епщем1чно1 ситуацй:
1. Рекомендувати кер1вникам бюджетних установ, як1 утримуються за рахунок
кошт1в м1ського бюджету та кер1вникам комунальних пхдприемств здайснити заходи щодо
1ндивщуального захисту прац1вник1в вхд пандеми коронавхрусу, а саме придбати:
• маски медичн! та марлев!;
• дез1нфкуюч1 засоби для рук;
• перчатки нестерильн! та стерильн!;
• дез1нф1куюч1 засоби для поверхонь та пхдлоги;
- • лампи/пристро! для знезараження примхщень;
• безконтактн! термометри.
Видатки, пов'язан! 13 закуп1влею засоб1в хндив!дуального захисту, проводити за
рахунок К0ШТ1В передбачених у м1ському бюджет! на 2020 р1к на утримання установи, або
власних К0ШТ1В пщприемства/установи.
2. 'Призупинити д1яльн1сть суб'ектхв господарювання ус1х форм власносй у сфер!
торпвл! непродовольчими товарами та побутового обслуговування населения (перукарн!,
салони краен, приватн! медичн! заклади/установи, як1 надають медичн! та косметолопчн!
послуги, ювел!рн! майстерн!, майстерн! взуття, ателье тощо), торпвельно-розважальних
центр!в, !нших заклад!в розважально! д!яльност!, к!нотеатр!в, спортивних заклад!в ус!х
форм власност!, окр1м:
- адресно! доставки;
- суб'ект!в, що зд!йснюють торпвлю продуктами харчування, засобами ппени,
засобами зв'язку, продуктами харчування для тварин та виробами медичного
призначення.
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3. Суб'ектам господарювання, що здайснюють роздр!бну торпвлю продуктами
харчування, дальним, засобами г!г!ени, л!карськими засобами та виробами медичного
призначення, провадження банювсько! та страховоУ д!яльност! з надання послуг
зд!йснювати за умови забезпечення в!дпов!дного персоналу засобами !ндив!дуального
ахисту. Шдприемствам сфери торпвл!, яким дозволена робота т д час карантину,
ити доступ покупц!в/в!дв!дувач!в у торпвельн!/операц!йн! зали. Одночасно можуть
ати у торгових залах - 1 особа на 10 квадратних метр!в (в!дпов!дальн! за
о^>г'^шд!ю - адм!н!страц!я заклад!в).
'^^'-^41 3 метою зменшення скупченост! людей тимчасово заборонити роботу ус1х
!вельних ряд!в, торгових пав!льйон!в, торпвельних к!оск!в та !нших
^щщфстурних форм (окр!м магазин1в, що зд1йснюють торпвлю продуктами
чувацн;(^Л^ьД4^ах вулиць з обох бок!в:
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- вул. Цхолковського - вул. Леваневського - б-р Космонавт1В - пл. Перемоги - вул. Ол.
Невського - вул. Громова;
- вул: Театральна - вул. Бахмутська - вул. Злагоди - вул. Поштова;
- вул. Олекси Тихого - вул. Торецька - вул. Бр. Котельникових - вул. Краснодарська;
- пр. Ломоносова (граф1чш матер1али додаються).
V 5. Заборонити надання планово! стоматолопчно! допомоги у вс1х стоматолопчних
закладах ус1х форм власност! та забезпечити надання нев1дкладно1 медично! допомоги.

6. Регулярн!, регулярн! спец1альн1 та нерегулярн! перевезення автомобшьним
транспортом здшснювати з урахуванням обмежень кшькост! пасажир1в в одному
транспортному засоб! - до 10 чолов1к в автобус!, що здшснюе перевезення пасажир1в.
Вказан! перевезення здшснювати 1з використЙ1ням засоб1в 1ндив1цуального захисчу.
7. Установити, що на пер10д встановлення карантину або обмежувальних заход1в,
пов'язаних 13 поширенням коронав1русно1 хвороби (СОУГО-19), власниками пщприемств,
установ, орган1зац1й або уповноваженим органом може зм1нюватись режим роботи
орган1в, заклад1в, пщприемств, установ, орган1зацш, зокрема, щодо прийому та
обслуговування ф1зичних та юридичних ос1б. 1нформац1я про так1 зм1ии повинна
доводитися до в1дома населения з використанням веб-сайпв та шших комун1кац1Йних
засоб1в.
8. Ыдцшам, управл1нням, службам Костянтинхвсько! м1ськ01 ради, керхвникам
пщприемств, установ та орган1зац1й, незалежно вщ форм власност! та пщпорядкувашш,
розм1щених на територп м1ста:
• скасувати або максимально перевести в режим телефонних або вщеоконферепцш
ус1 нарадч! заходи та засщання колепальних 1 дорадчих орган1в (зокрема
громадських слухань 1 обговорень), за винятком виключних випадюв;
• скасувати до особливого розпорядження проведения особистих прийом1в
громадян;
' • запровадити щод|&нний температурний с1финшг пращвник1в, негайно вщправляги
до дому на само13оляц1Ю ус1х прац1вник1в, як1 мають ознаки гострих респ1раторних
захворювань;
• забезпечити проведения дез1нфекщйних заход1в (волоп прибирания з
використанням дез1нф1куючих засоб1в у прим1щеннях), дотримання нормативних
показникгв температури пов1тря та передбачити режим пров1трювання прим1щсиь;
• забезпечити дотримання дистанци прац1вниками, якх мають найб1льший к о т акг 13
в1дв1дувачами, на в1дстань як М1н1мум 1 метра, або встановити захисн! екрани для
захисту прац1вник1в;
• забезпечити необх1дн1 )тмови для дотримання прац1вниками правил особисто!
гшени (рукомийники, мило, одноразов! рушники, серветки, тощо).
• максимально перевести здшснювану персоналом роботу на вхдцалений досгуп !з
застосуванням електронних комунхкацшних технолопй;
• запровадити режим профшактичного спостереження за особами 1з числа
персоналу, як1 вщвщували краши 1нфекц1Йного ризику.
Мюькому ф1нансовому управл1нню Костянтин1всько1 м1сько1 ради (Кукл!с)

ивидшенняК0ШТ1В, зпдно 13 Програмоюзабезпеченнямш1мально досга! ш ио

пеки населения 1 територп м1ста Костянтин1вки вщ надзвичаййих си'1>а111Й
ого та природного характеру на 2018-2020 роки, на поповнення мхсккою
ного резерву на попередження 1 Л1кв1дац1ю надзвичайних ситуац1й, а саме
кцхйних засоб1в та засоб1в 1ндив1дуального захисту.

ПЬНОГО н1лп1ггу

_1,в, Мальцева

10. В1ддшу'з питань надзвичайних ситуацш (Московкша) подати звернення до
викояавчого ком1тету Костянтин1вськоТ М1ськ01 ради з вщповщними розрахунками та
обгрунтуваннями щодо виргшення в установленому порядку питания збшьшення
ф1нансування на поповнення м1Ського матер1ального резерву на попередження 1
л1кв1дац1ю надзвичайних ситуац1й, а саме закуп1влю дез1нфекц1йних засобав та засоб1в
1нднв1дуального захисту.
11. Керхвникам пщприемств, установ, орган1зац1й вс1х форм власност! забезпечити
проведения дезхнфекцГГ м1сць загального користування.
12. Костянтин!вському районному управл!нню Держпродспоживслужби в
Донецьк!й облает! (1льченко О.М.) направити запити до Костянтишвського виробничого
управл!ння водопров1дно-канал!зац!йного господарства комунального п!дприемства
«Компан!я «Вода Донбасу», в!дд!лу еколопчного нагляду (контролю) земельних
ресурс!в, надр, поводження з в!дходами та небезпечними х!м!чними речовинами, КП
«Компан!я «Вода Донбасу» щодо зд!йснення контролю за як!стю водопостачання та
водов!дведення.
13. Створити моб!льн! робоч! групи у склад! прац!вник!в пол!ц!1, прокуратури,
ДПС, структурних п!дрозд!л!в м!ськ01 ради для мон!торингу виконання р!шення ком!с!1.
Моб!льним трупам при проведенн! рейд!в особливу увагу звертати на дотримання
сан!тарних норм на п!дприемствах сфери торпвл!, яким дозволена робота п!д час
карантину.
14. Рекомендувати кер!вникам рел!г!йних орган!зац!й тимчасово призупинити (на
час карантину) проведения служб у храмах, молитовних будинк!в. Розглянути можлив!сть
проведения служб в он-лайн режим!.
15. Заборвнити в!дв!дування спортивних дитячих майдаЯчик!в та майданчиив йГа
прибудинкових територ!ях.
16. Визначити телефони гарячоУ л!н!1 з питань !нформування громадян стосовно
запоб!гання поширенню гостроУ респ!раторно1 хвороби С0УЮ-19 в м!ст! "1505" та "0950361619"
17. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

