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Про посилення контро,lю ]tа;lотриманням протиепiдеиiчних карантиннях ]аходiв
(Васи,lснко В,В.. Велiчко С,Л,. Хоменко О,О,.Барабаш О,В,)

Завi]}вач Косrянтинiвськокr районноlо фiriскl ДУ (Донецький обласний
лабораторнйй центр Моз Украiни) Ве-riчко С,л- проiнформувма прис)тнiх. що
пос.lаб]ення карантинних ]аходiв i пepe\il _]о а.lаптивного карантину вплинуло на
ситуацiю 3 пандемiсю в yкpa'iнi, Рiзко знизилася coltiмbнa дисциплiна |ромадян_ шо
призве]lо .]о рiзкого зростання нових випадкiв захворювання iпоширення пандемi.i в
першiЙ по-]овилi червня 2020 рок\. А,]е варто ]вернути yBaI),iHa те. tцо пояснити
зросl,ання Ki,lbкocтi хворих !1ожна i збi;tыленнялt Ki,lbKicTb lecтiB. причому майже в
пiвтора рази,. 'l'aK. згiдно з данилlи. в псршiй лоlовинi травня на добу
робили в
сере:lньом\,б:tизько 6300 TecтiB па.]об\, Пir час:рl.гого еlап\, ос-]аб]lення карантину
(ко,lи .lозвоJи]tи р\х l,poNla-lcbKol! lранспорl))лочаtи
робиlr-r g900 lecliB на поб) в
сере:льоv\, ]а oclaHtti l0:rHiB серсlня Ki-.lbKicTb-tecTiB на trоб\ становить б,lизько ]0 700
TecliB Hir :обr, KirbKicrb тссгlвань. яNl ш,l,]ня llplllJl1_1lI lи(ь. rrостiйнп зростапа протялолt
травня-червнr, I3 резу:lьr,аri IlорlвtIяяня. сере-lня lii]lbKicIb lecTyBaHb 7 ]HiB в I00 000
населення:lля регiонiв зi складною епi,.tемiоjlогiчною ситуачiсю збiльutилася в 2-з
рази в
порiвняннi з 22 гравня. На сьогоtнi Bci регiони мають показники вице )2 тестl,вань на I00
000 чоловiк. Це також вплива€ на збiльшення статистичного
фiксування нових вила]lкiв
захворювань. Дослi..tження також лока]а]о. шо початок зросrання ]ахворюваностi
збiгасться З sлроваlrtiеllняv ] етапr ос:tаблення караllтин\. ,,\ це означас, що погiршення
ситlачi'i почмося вже пiд час 2 етал!. ко]lи бrли вilкритi торговi
ринки i вiдновив роботу
мiжмiський i мiський транспор.г, Слiд зазначити. шо пiд час карантину кiлькiсть хворих на
один день не бу-rо бi-lьше. нiж 550 осiб на день. а пiсlя ослаблення - приблизно 7О0-900.
Про спiввi:ношення кt,tькосгi новиr хвориr i tиl, luo о l\ж4|и ia,]п6\ _ тен lенцlя lакож
не. ол I и]!1iсти чною, Кiлькiсть,,lю.]ей_ якi ]ахворi,iи прогягоv.]оби, перевищ}с кiлькiсть
ти\. \,lo по.]о:lав хворсrб1, lJ \\1ова\ l(Jlогllи\ ll(ви lllJl]cl]t,!TLй процсс) лоu]ирення
,|а,|].\li('()\J[)_|Чв}.р"-rн.лrrкllli..ьl.\.ьll(гll,\,l(г,\,неп(р(J,'iач\ванпп.соц|а|ьною
iJhl Jkt,.еИ ttii tя uc tаб,,енttя Ка г\а н l l l l lи \ lа\о,liБ. lпс,lI.1/кення надмо J)ле
гно]нi даlli про rliнirlirrыri i rtaKcиrtzLtbHi KilbKocTi нових випа.]кiв,]о кiнця
рок\, I{a -]аний час r viськiй iнфекцiйнiй riKapHi знахо:яться ll осiб: 8
|ов янська. l l Косlян]инiвки (з лi.tо,]рок)). l - ] Краматорську (] пiдозрою),
,.]
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Костяltтинiвки Барабаш о,В, доповiла,
rricbkoi koMicii з питань ТЕБ та Нс вiд
u]o на виконання протокоjьного рiшення -]ахо.:lи.]о
вiднов-lення роботи,лошкiльних
is oi,:ozO N,: I.1 вжитi необхiднi пi:готовчi
навча lьний t,rK,laJ,,
навчаIьни\ raKra-tiB. а саvе НВК " touI I_tll ctrtteHiB :tошкt,tьний
Nэ Jl (Мир> по B),-r,
по вул, Вiнницька.44 може пристчп ти до роботи з 2з,06,2020; днз
jlипнЯ 2020 рок1,
Свропейська.50 lloxe прист)пити -ro роботи l ]
Начi1,1ьник мiського )прав,]iIrня освiти \],

що ]
Начмьник управ-riння кч;lьтJри. Moro:i та crtopTy Хомеяко о,о, повi!оми"lа,
(Kyllarbcbкi
забави',,
6 по 7 iилня заллановано проведення мiського святкового заходу
при прове]еннi ]аходу управлiння к)льтчри_ молодi та спорту не може гарант}вати
заходу,
-1отри!lання встановленоi фiзичноТ ]истанцii Mi)t( учасниками
о,о,
Застrппик керiвника Косгянтииiвськоi MicbKoi прок.Y-ратури N{ясосдов
(Бат\,т,,
де не
проiнформував прису,.нiх. шо ) cKвepi Афганцiв дi, дитячий атракцiон
Jотрич\юIься llпо t иепi,,lеv iчни\ ]a\o,,liB,
постаяови
За рез)]lы,атамй,:lоповi.,lей_ з \ра\\ванням обrовпрення lа на виконання
,,Пго вн<сення lмiн до деяких aKTlB
Кабiнет1 MiHicrpiB Украiни Bi-] l7,iJo,]l)]0 N! 5{l()
Кабiнет! MiHicTpiB Укра'iни, та рiшснь обrасноi Kovicii з питань техногенно-екоlогiчпоi
безпеки та над:]вичайних сиl\ацiй -

коМIсlя ВИРIШИЛА:
'JабезIIечити неtхиlьне виконанпя 8иvог. визначених постановою Кабiнет!
aK,]lB
tr4rHi.rprB )краrни Bi] l",0o,]U20 N, 500 llpo внесення lrllH Jо,lеяки\
Кабiнет) MiHicтpiB Украiни,.
забезлечити вiлкриття 3акладiв дошкiльноi освiти: Навчально-виховного
, tошкirьний _навча]ьний
ьпvп l(bct Заrалiноо"вirня ruK.,,ra l-tIl сrlпенiв
jI (Мир) по вул,
,un."ru'no в},.]. Вiнницька.,l'1_ r 2_] червня 2020 рок1,. ДНЗ Ns
t l .1иппя 2020 рок1,, ] \рах_\ванняv (Тимчасових
Свроrlейська. 50
зaxo;LiB ) закjlадах ,ltlrrrKi tbHoi
ре;омен.,lацiях rцо,кr орlанiзаrrii IlроIиеlli,(е\4iчних
bcBiT",,a перiо: карантин1 ) lв'я]к) з поlциренням коронавiр_чспоi хвороби
(CoVlD_l9)r. -]аtверJ,лених постановок] Го-lовного,lержавного санlтарного llкаря
Украiни Bi:r 21.05,2020 Nl25.
(Мiрошнiченко
На пepio.r,rii карантин) в [leHTpi на-tання а.l!iнiстративних послуг
-Jахист} насе]lенltя (Зубахiна С,В,) роботу з
Ю.L) та В Управ-riннi соцiапьного
прийом) громадян розпочинати з l0 години,
,l Рекомендчвати керiвникам лiдприсмств_ установ. органiзацiй неза-']ежно вiд форм
B,lacHocтi забезпечити на перiо-1 -rii карантин1 з ]!1етою обмеженвя скупчення
гро\lа.,lян l],rранспортi та на lчlяхах прям\ванtt, на роботу/з роботй застосування
Ta\l.,fe це ]! ож]lиво. гн}чкого ре;*iиII\ робочого час). який. зокрема^ передбачас
категорiй прачiвникiв,
рiзний час лочатк1 iзакiнченнЯ робоги lля рiзних
5. Управлiнню к\,,lьт)ри. !lo]loJi ta спорI} (xoNleHKo О,О), viськиv громадськиNl
ta тематичних заюдiв
органiзачiяv jrpur".u." Bi.] прове,:.lсння розваж&lьгlих,lабави,)
за участю jtiтеЙ,
(вк:lкlчакrчи i ttрове:еttпя свягкового за\о-l} "К}паrrьськi

l

(:.Щi

на територi-r MicTa,
ф;rtl.ti та rорtrс:rих -ro HopvauriзaLtii erri-te\liчHoi сит},ацi-t
R rlHHk) к\ jlbT\ ои. \lt,,lo-fl га спорт} (Хоvенко О,()) пг вiдкриттi моjlодlхних
л*
iB ]lотриvуватися Bиvol. h,4 iнJчени\ \ ,, lиvчасови\ рекомен_tачiяr ш.r_tо
lЕ(.^,;дiН'
iзачii протиепi;tемiчних захо;riв 1 rеякltх пiдприсмствах. становах l

[++Y-

у.

кOпm
органiзацiях моподiжноi сфери та сфеои нацiона_пьно-патрiотичноaо
виховання на
перlоi карантин\ ) зв'язк! з поширенIIям KopoнaBipycнoi хвороби (covlD_l9)r.
затвер-])кених лостановою lОrОвного ,]eprtaBHoIo санiтарного
лiкаря Укра.iни Bi:
20,06,:020 Л9 ]7,

7 кП

<об'€,]нання ларкiв га liifioгealpiB Костянtинiвсько'i
Micbкol' ра:rи, (Ягм.,-рова LL)
цборонити -]ir]bHicтb мобilьних iгрових май]анчикiв \ скверах
Micтa :о особ,]"вого
розлорядження,

TepMiH виконання: з 2].06,2020
lJ.

на автомобi-,lьних транспортних засобах. шо здiйснюють
регу-lярнl
IIеревезення на r,tiських Maplllp),Tax. з:riйснювати
за
Yмови
'u..
-,".bjJ""
rабсrпе,tсьня Bo.1lis

I"T":::::::
пасажирськl

la

пасакирiь

пr:

lн:lивI-]}а]ьного захист\. в N{ежах Ki]lbкocli viсць
'onu*
".|"".,.""
для
сидjння,
] 6.з0 до 9.00 та.]
l6.00 до l8.00 - переве]ення з,liйснювати виtt-lючно ]а
вставовленим Jразком
перепустки.

Термiнiз 2],06,2020р. по }1.07,2020

р,

Косtянtинiвськоrtr Bi_l.ti:teHHKl

rro rirtii Баrvr rськtlго Bi;lri,lr пo-riltji
lIaцiorrlrr,rroi lro]liцri' \ /l()I]cllbKil:] o6racri (Козirrцсва rrtl.i.'Ku.:r"u.iniu"u*o"nГУ
j":ll .",,], \llгJЬ lHljh, Д,па,lг1,1(,l.,,к,]вL,,\7,;и 0 _{oHcцbtiiil
U, \l,,
llоси,'lиlи KL,Hlpolb la l(1три\]ання!1 чинного ]акояодавства
",j.,"",i ii';;;;;;;
стосовно
виконэння проlиелi:сviчниr ta караttгиt,ниl taloLiB

TepMiH: ла час

дii карантинлlих обмежень

l0, Коптро:rь за виконанtlям
рiшення зiLlишаю за собокl,

кщё
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