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РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 7

уповнова'женого кер1вника з л1кв1дацп насл1дк1в надзвичайно! ситуацп

вгд «_04 » квшня 2020 року

м. Костянттгвка

Про орган1защю заход1в з метою М1н1м1заци
поширення коронав1русно1 хвороби (С0УЮ-19)
Постаиовою Каб1нету М1н1стр1в УкраУни в1д 02 кв1тня 2020 р. № 255 внесен!
зм1ни до постанови Каб1нету М1и1стр1в Укра'ши вщ 11 березня 2020 р. № 211 "Про
запоб1гання поширенню на територп УкраТни гостроУ респ1раторноУ хвороби С0УЮ-19,
спричиненоУ коронав1русом 8АК8-СоУ-2" (0ф1цшний в1сник УкраУни, 2020 р., № 23, ст.
896) — 13 змшами, внесеними постановами Каб1нету М1Н1Стр1в УкраУни в1д 16 березня
2020 р. № 215, вщ 20 березня 2020 р. № 242, вщ 25 березня 2020 р. № 239 та вщ 29 березня
2020 р. № 2 4 1 .
В1дповщно до статт1 29 Закону УкраУни "Про захист населения в1д 1нфекц1йних
хвороб" 3 метою запоб1гання поширенню на територ1У УкраУни гостроУ респ1раторноУ
хвороби СОУГО-19, спричиненоУ коронав1русом 8АК8-СоУ-2 (дал! — СОУГО-19), з
урахуванням вимог Постанови Каб1нету М1н1стр1в вщ 11 березня 2020 р. № 211 "Про
запоб1гання поширенню на територ11 УкраУни гостроУ респ1раторноУ хвороби С0УГО-19,
спричиненоУ коронав^русом 8АК8-СоУ-2'" (1з зм1нами), р1шення ДержавноУ ком1с1У з
питань техногенно-еколог1чно1 безпеки та надзвичайних ситуац1й вщ 10 березня 2020 р.:
1.

Забезпечити неухильне дотримання вимог Постанови Кабинету М1н1стр1в вщ 11
березня 2020 р. № 211 "Про запоб^гання поширенню на територ1У УкраУни
гостроУ респ1раторноУ хвороби СОУГО-19, спричиненоУ коронав1русом 8АК8СоУ-2" (1з зм1нами) на територ1У м1сга.
Терм1н: з 6 кв1тня 2020р. по 24.04.2020 р.

2.

Дозволити перевезення на автомоб1льних транспортних засобах, що зд1йснюють
регулярн! пасажирськ! перевезення на М1ських маршрутах прац1вник1в заклад1в
та установ, згщно 1з окремим списком та за встановленим зразком перепустки,
за умови забезпечення вод1Ув та пасажир1в п1д час таких перевезень засобами
1ндивщуального захисту, в межах к1лькост1 м к ц ь для сид1ння (список заклад1В
та установ - додаеться).
Терм1н: з 6 кв1тня 2020р. по 24.04.2020 р.
(з 6.30 до 10.00 та з 14.30 до 18.00)

3.

Керуючому справами виконавчого комитету Журавльову 0.1. розм1Стити на веб
сайт! м!ськоУ ради та м!сцевих ЗМ1 !нформац!ю щодо посилення карантинних
заход!в, визначених Посгановою Каб!нету М!н!стр!в в!д 11 березня 2020 р.
№ 211 "Про запоб!гання поширенню на територ!У УкраУни гостроУ респ!раторноУ
хвороби С0У10-19. спричиненоУ коронав!русом 8АК.8-СоУ-2" (!з зм!нами) та
режим робоги м!ського автомоб!льного транспорту з 06.04.2020.
Терм!н: з 4 кв!тня 2020р
Костянтин!вському м!ському в!дд!лу культури (Хоменко) забезпечити
!нформування населения
щодо
встановлення нових 'карантинних
А1Ш!1в|нь. визначених Постановою Каб!нету М!н!стр!в УкраУни в!д
•^Ф'^У березня 2020 року № 211 "Про запоб!гання поширенню

в Мальцева

К0П1
респ1раторно'1 хвороби С0УГО-19,

на територ!! Укра'ши гостроТ
спричинено'! коронав1русом 8АК.8-Со'У-2" (1з зм1нами), з використанням
автомоб1ЛЮ 3 гучномовцем.
Терм1н: з 5 квхтня 2020 р
5.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В1КТ0Р ВАСИЛЕНКО

