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голова С,Д, Давидов

ГОЛОВУВДВ: мiський

БУЛИ ПРИСУТНI:

Косtпянпuнiвка

члени KoMicii (за окремйм списком),

ПИТАННrl, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГ,IUlД:

l, Щодо

протиепiдемiчЕих змодiв,
оргаяiзацi'i на територii Micтa костянтинiвки

встановлених."..оо.uпобi.чп'".поu,"р.*погостроiреспiраторt{оiхвороби
COVIn-1

Ч.

"пр"",пеноi

KopoHaBipycoM SARS-cov-2

СЛУХАЛИ:
Micтa костянтинiвки протпепиемiчвих заходiв,
респфаторвоi хвороби
з метою запобirанця поширенню rостроI
;-;;;"";*
(ВаЪиленко В,В" Барабаш О,В,,
ёЪ;iЬ;;;;;рr,rrп"rоi *opo"uuipy"o' SАRЪ_СоV-2

l, Щодо оргаяiзацii на територii

Велiчко С,Л.)

ЗастУпникмiськогоголовиВасиленкоВ.В.проiнформувавприсУтнiх'Щонаданий
карантину, шо передбачас
час Донецька область не готова до ваступного етапу
третього показника
noanin"n"" карантинних обмежень, ) ]в,язк} ] невiдповiднiстюС-лов'янськ за минулу
KpiM цього улм,
i;-;;;;.;;" ,есrуваrrям1 визЕаченим критерiям,
(плюс tq осiбt, \ ]в'язку } чим
доб\ мав viсце спмах Kopoнaвlp)cHoi хвороби
посиленяя караятинних
;;;;r;;;;;"""iсю з питань ТЕБ та НС там запроваджуються
обмежень.

Барабапl о,В, доповiла,
Нача,rьник Micbкolo управлiння освiти м, костянтинiвки
Koмicii з питань, ТЕБ та НС вiд
що на виконання протокольного li,"H"" "i""*oi
закладiв
прове.ленi комiсiйнi перевiрки стану готовностi доu,lкiльних
Ш,
поширевням
з
п|"Иому лl."; у перiо,r карантинних обмежень } зв'язку
раЙонною
-"о"""йr."Ъi -";рЙ" COVrO,rq У холi провеrення косIянгинiвською
лабораторниj(
.!онеuiкий , обласний rабораторний ueHTp МОЗ Украiни)встаповлепа,_lх
ф;;;.
в дошкiльних закладах
дослiджень взятих зразкlв проб води
вlдповlднl
мiкробiологiчним показникам, На даний час вживак)ться
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заходи щодо приведення показникiв до норми,

начапьник управлiння культури. моло,ti та спорту
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id'':a;;p ;; ;; *,l о т пlт чiи "o".,:1T,:;i:"": T?*l;,H
Пiвденii,i|y]l,_"":l:*::::
i,"";Й,-l 6*т"чiя боксу i кiкбоксЙнгу>, ГО (Клубвикояанцям
вймог санlтарнота
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Ъбо"'".*оuп" дотримаЕням

мiолоriчвих норм.
За результатами лоповiлей, з урахуванням обговореgня

lнАлом

копж

1

коМlсIя ВиРlшиЛАl
освiти до усунення виявлених
l. Вiдстрочити вiдкритгя заклалiв доIпкiльноi
навчальних заrc!аJtiв,
невiдповiдностеЙ caHiTapHoMy регламенту для дошкiльних

з мо)tсllивостi заб€злечевня
з метою обмеження кiлькостi дiтей в групах, ви\одlчи
про.""пiоемiчних умов та контролю над'ii дотриманням,, урт]_:iч].у.
i-"","n*- -Йru*""*
uT"""u"o""* рекомендацiях *оa: _._оjл:1,"чч"
на перlол карантину у
"i""r,пiоr"Ъпiо""i"п"* a*одi" у ,u*n*u" дошкiльноi освiти
зв'язку з поширенням KopoнaвlpycHoi хвороби tCOVlD,lnl;
#l11y*""n*
i i*up, Украiни вiл 2l 05 2020лJ,ts 25,
постановою Головного державного caнiTapno,o

z.

у

здiйснювати при паявliостl дов!дки
приймання дiтей до закладу дошкir-]ьноi освiти
та при шаявностi
про огляд дит ни лiкарем первшнноi медичноi допомоги
довiдки, що бдтьки дrtтини працюють,

(Барабаш О,В,):
MicbKoMy управлiнню освiти м, Костянтивiвки
заходiв з обмеження кiлькостi
забезпечити iнформування батькiв щодо вхитгя
довiдок з мiсця роботи батькiв та про
i.,обо"'"з*оuоi
"u"B"ocTi
огляд дитини лiкарем;
caHiTapHoMy регламеяry для
забезпечити усуненвя виявлених невiдповiдностей
дошкiльних навчальних закладlв,
TepMiH: до i2,06,2020
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4.

культури iспорту:
Вiдтермiнувати вiдновлення роботи заклалiв фiзичноi
TepMiH: до запроваJlження _ караятиttних
послаблень обласною комiсiсю ТЕБ та Нс

Бахм}тського _вiллiлу полiцij ГУ
здiйсЕенн,
у Донец"кiи областi (Козiнчева) забезпечити

5.
" костянтинiвському вiддiленню полiцii

;;t;;;;;i;;ni'цii

транспортних засобil:l:j.]iiО"оо""
Й;;;;;ilЙ*'пер""i,вп*i",а
llopМ
щоло дотриманпя смiтарних та протиепlдемlчЕих

n"p"u"aan"" nu"u*npiB,
на час дii карантияу,

TepMiH: на час дiТ карантинвих обмехень

6'За.,lишитибеззмiнрежимроботивиконавчоюкомiтеryКостянтинiвськоiмiськоi
ради,

7.

Контроль за виконаяням рiшення змишаю за собою,
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TepMiH: до особливого розпорядження голови
обласноi koмicij з питань техяогенно-екологlчноl
безпеки та надзвичайних сиryачiй,
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С.Д. Давидов
Л.О. Свстратова

