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пРотокол JY, 20

засiдання постiйноi Micbкoi KoMicii з питавь

,a*"ora"ni"*onoai"Hol бе]пеки та надзвичайних ситуаuiй

Bid ( З0 D лuпня 2020 poky м Коспянtпчнiвка

ГОЛОВУВАВ: мiський голова .Щавилов С,,Щ,

БУЛИ ПРИСУТНIl члени KoМicii (за окремим списком),

ПИТДННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:

iдемiчноl небезпеки).

--;"'"";;";;;;.,u.,o""'pi,"n"'t Державноi t{o*icii. з :11":,",::1:,,.:::1:;
iчноi безлеки lд налfвичаiiни\ сriт},дllr]П,iй, яке розмiшусться на офiцiйно\lу

]

1, Про продовжеuttя ва територii областi дiТ адаптиввого карантину та здiйсцеввя

дiсвого контролю за його дотриманвям,
iiй 

"."op"nn" 
умов безпечного вiдкриrтя шкiл та органiзачii нав,lання у нових

реалiях,

СЛУХАЛИ:

l. Про проловження на територii областi дii адаптивпого караптину та здiйснення

дiсвого коятролю за його дотриманням (Василенко В,В,, Ве:riчко С,Л,)

на засiдавнi обласвоi koмici'i з питань техвогенно-еко]rогiчноi безпеки та

"_.""ri"r** 
J.у"цiй вiд 28,07.2020 (протокол N9 ]6) прийfiято,рiшення залишити в

,t"a'r"p"."rr' Д;;Jц"коi областi адаптиЬяий каран-гин та забезлечити дiсвий контроль

1;Б;;; ";;;;; .,iio."i"""; небезпеки поширення coVID_19 (да.li _ plBeнb

за його дотриманням,

22 лппвя 2020 рокт прийвято постанову Кабiвету MilricTpiB .""oi* *_611
(Про встанов-пення караЁтиItY та заIlровадження по"rlп,п"л протиепiде,мiчних заходlв на

]ериторii ll jначним поширення" ,uJ,рЪiр",п,рu,орно'i хвороЪи CovlD-lq, спричиненоi

KnnoHaBiolcoM SARS-Co\'-2"
в**аною Посlано*ою Кабiнеr MiHicTpiB Украiни посrановив:

l, Установити з метою запобiганrlя поширенню на територiТ Украiни гостроI

реслiраrорноi хвороби СОVlD-lq,'",',р"""""пЫi KopoHaBip5coM. SARS-CoV-2 t:Mi -
COVID-lq). l l серпня ло 3l серпня 20i0 року *upuni"n, проооопвши яа всiй геригорii

Украiни дiю карантин). "",u"ou 
,,ni'J пЬ"jновами Кабiнеlу MiHicтpiB Украiни Bi,r*l l

ь""Ъ."" :о:О р. М Zir "Про ]апобiгання поширенню на територ| Украiни гостроt

,"i"'rl,Й' iвороби COr tb-to, ,"o"""",""r Kopo"aBipycov SARS-Cov-2" (ОфiUiйний

вiсник Украiни. 2020 р.. J,I" 2J. cI xuiiЛ" lO,.:,, tOolr ra Bi::O ,"::,_:9.20 р, N 392 "Про

встановлення карантину з метою ,апобiгання поширенню на територi'i Украiни гостроi

песпiоатоDно,i хвороби CoVlD_ l 9, йр"rr"*"i KopoHuripl,co" SдRS_соч_2" (офiцiйний

Ii'""'*'Y-b"':cj:ol: *,1"':,i],"'"Tt"1'',.i];"';'|3.1}", або окремих адмiнiстративн,о.-
2. змежно Blj еIllле\llчноl

."p",oii,"1in,'o,,,"iu"* p..io"y ":*":-'",]*1 ,]:1"^1':: ..j,;?#i.;;'нJ",:ч?::;

6-'я*:-"чj)\Ji;sфъ;



4, '.Жовтий'.. ''помараячевий" або *червоний'^ pjBeHb епiдемiчноi вебезпеки

встаповлюсться на Територii регiону. в якому нмвне значне поширенЕя coVID-l9,
PiBeHb епiдемiчяоi небезпеки може змiнюватися для Bci€i територii регiопу або

lери topii окремих адчiнiс I ра l ивно- lери I орiа]ьних одиниць pel ioн).,
' Ь p"i;oni. шодо якого вiдсутнс рiшення !ержавноТ комiсiI з питань *,,":'::::.

екологiчньi безпеки та надзвичайних ситуацiй про встановлення рlвня епlдем,чноl

небезпеки, застосовуються протиеrtiлемiчнi заходи, передбаченi дrя "зеленого" рiвяя

епiдеviчно'i небе lлеки,
5, Регiоном iз значним поширевням covlD-l9 вважа€ться регlон, в якому вiцвна

хоча б о.]на з Iаких ознак:
завантахенiсть лiжок у закладах охорояи злоров'я, визначених лqя госпlтапlзацll

пачiснтiв з пiдтвердясеним випадком COVID- l9, стаяовить бiльш як 50 вiдсоткiв;

середrя кiл"кiсть тестувань методом полiмеразноi ланцюговоi реакuiI та

iмунофеjментноrо ана_qiзу становить менше цiж 24 тестування на l00 тис, населсння

протягом останяiх семи лнiв:
коефiчiснт виявлення випалкiв iнфiкування covID-19 становить бiльш як 1l

вiдсоткiв. який обраховусться за формулоюi
показн"к дина"iки зростання випалкiв iнфiкування CovID-l9 с,гановить бiльш як

l0 вiдсоткiв. який обраховус,гься за формулою:
Показник динамiки зростання випалкiв iнфiкуванвя COVID-l9 застосовусться у

разi ре€страцii бiльше восьми випадкiв на 100 тис. населення сумарно за ocTaHHi ciM ,lHiB,
' ' 6.'i разi вiдповiдностi регiону за ознаками petioнy iз значним поширенням COVID-

19 бiльше нiж п'ять днiв ;iдряд .щержавна комiсiя з питань техлогенно-екологiчноi

безпеки та надзвичайяих 
""rуччiй 

aб"рчar"a" позачергово та приймае рiшення про змiну

рiвня епi,rемiчноI небезлеки на територi'i регiону або окремих аrмiнiстративно-

територi&,lьяих одиниць регiону з урахуванням результатiв оцlнки епlдемlчноl ситуацц та

положеЕь цi€i постанови.
,щержавна комiсiя з питавь техногенно-екологiчнот безпеки та над]вичайних

ситуацiй ;ерегляда€ рiшення про змiву рiвяя епiдемiчноi небезпеки на територii регiону

або' окремих *лмiнiсrративно-rериторiмьних одиницях регiону iз''жовтим",
.'помараrчеви"'' або..червоним" piBHeM епiдемiчноl небезпеки не частiше нiж один раз на

п'ять днiв,
7- У разi вi.лнесення регiону ]а о]накою ]авантаженостi пiжок у закладах охорони

.ооро"'". u"anu""rrx для госпiта,,riзацi]i пацiснтiв з пiдтвердхеним випадком COVID-19,

до регiону iз значним поширенням CovID-19. на територi'i регiону встановлюсться piBeHb

епiдемiчно-t небезпекй :

-жовтий^'- у разi заваЕтаженос]'i бiльш як 50 вiпсоткiв кiлькостi _,liжoK;

"червоний" - у разi завантаженостi бiльц як 75 вiдсоткiв кiлькостi лiжок,

8, На piBHi а.лмiнiстрати""о-територiа]T ьrrих одиниць регiояу - району або MicT

обласного зн;чення piBeHb епiдемiчяоТ небезпеки обраховусться MiHicтepcтBoM охороЕи

здоров|я З урахуванвям внеску (частки) окремот одиницi в перевиlцення кожного

окреvоIо покaцника на plBHl pel loH},
''зелений" - до 5 вiдсоткiв;
"жовlии" - вiд 5 до 20 BircoTKiB:
"помаранчевий" - вiд 20 до 50 вiдсоткiв;
"червовий" - понад 50 вiдсаткiв.

Для розрахунку вяеску (частки)

ня випадкiв iнфiкуваяня COVlD-l9
використовуються показнйки коефiцiснта
tа'tинаviьи lpoc I ання випа-]кiв iнфiкlвання

або vicT об_rасного
показника становить

9,

казник внеску (частки) району
вищення в регlонl вlдповIдного

значення ]астосовусться.
бiльше Hix двi особи на

м
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ко гlI

для кохного показНика та встановлю€тЬся на пiдставi найвищого рiвня,
^"" ",,::;;;в;;.; 

pi;eHb епiдемiчноi небе:]пеки на територii усьогорегiону вставовлюсться

в разi Bi,tcyTяocTi u ,оо"у oa"un p",,ony i' 
"uu*"" 

по","р"нням COVlD-19 бiльше нiж три

днiпiдряд.
9. У разi виникнення спмаху захворювання внаслiдок ре€страцii епiдемiчно

nou."au""* Mix собою випадкiв (в мiсцях спiльного проживання. спIЛЬНОГО ВаВЧаННЯ

тощо) рiшення щодо встановлсння рiвня епiдемiчяоi небезпеки приЙмасться з

\ пах\ ванням епiдемiчно-t доцiльносl i,
"-' l0, Hu,r.p"lopi'i Украiни на перiод дii карантину lаборонясться:

1) перебування в rромадськи; будинках'i спорудах, фо.,ry:*у траЕспортi бе3

u-a"1""* aа"обi" iпдr"iдуа,""ного захист), зокрема респiраторiв або ]ахисних масок, шо

з*р""чюr" ni" au рот. у тому числi_виготовлених самостiйно;

2) перебуваtrня на вулицях оез документiв, шо посвiдчують особу, пiдтвердж)ють

apo"*"ir"rJo чи ii спецiа.льний ",u'y", 
б", посвiдчення про взяття ва облiк бездомноi

особй;
З) самовiльво запишати мiсця самоiзоляцi'i, обсервацii;

4) перетин державного *upr,ony ino,"*u"n'" та особами без грjмадянства (KpiM

iноземцiв, осiб без громадянства. якi йстiйно прожйвають на територii Украi'нц.та_осiб,

"*"* ""a"u"" 
бiжейями. або осiб, якi потребують додаткового захисту, працlвникlв

дилломатйчЕих представництв,га конс),1ьських )станов iнозеМНи\ JiР**]ll!l'l3"Y,_Чi
;фi;;";" viж*аiоаних viсiй. opraHirarriй, акDедиlованих в YKpa'iнi, Ia членlв lx сlмеи_

"Йa"*очо"al 
*боччiв tпi:роrдiлiвt збройних сил лерrкав - членiв НДfО га держав -

,u^.r"u" nooaou"" НАltt -ПарlнерсrВо ]аради мир)-" якi беруть учасгь } lахода\ 1

;;;;Ж;'"""Б;;i"i"' ЗОр"И"i* in,l О",' n-"no,b полiса (свiдоцтва, сергифiкага)

страхування, що виданий страховою компанiею, яка зареестрована в YKpaiHi, або

iноземноЮ страховоЮ компмl€ю, яка мас представничтво на територiТ Укра'iЪи чи

"o.o"ip"i 
uiопо"rпи iз страховою компаяiсю - партнером на територii Украiяи

(асистанс), та покривас витрати, пов'язанi з лiкуванням covID-19, обсервачiсю, та лiс на

строк перебування в yKpaiHi,''' "' 'Oiool. '""з"чченiй 
в аб,ацi першоv) uього пiлп)нкrу. в_ якоТ вiдс) гнiй поliс

(cBi.louTBo, сертифiкат) страхування, )повноважена сrужбова особа пlдроздlлу охорояи

o"o*uu"oao корлону вi,амовляс 1 перетинi державного кордону в порядку, визваченому

стiпею t+ Зоко"1 iкраrни "Про прикордонний boнlpo lb":

5) перетин контрольних ,,y"n,i" u'i,,ly на тrrмчасово окупованi територii у

Доп"u"*iИ'ri Луru"сь*iй обпас,"х, ABToHoMHoj Республiки Крим та м, Севастополя та

ви-tзду з них iноземцями та осооами без громадянства без наявного полiса (свiдоцтва,

сертифiката) cтpaxy"unn", 
^о ""ou""; "'рu*Ъчоо 

*o"nu"i,o, яка заре€стрована в Украiвi,

або iноземною страховою компанlею, 
"*u "u' 

пр"о",чu,"цтво на територii Украiни чи

договiрнi вiдносини iз сцаховою компанiсю - партнером на територi'i Украiни

(асистанс), та покрива€ витрати, пов'язанi з лiкуванням covlD-lg, та дi€ на строк

у разi одночасного перевищення декiлькох показникiв рiвеяь ъfrйём'чiот

п"б"aпa*" Ъ" oKpeMoi адмiнiстративно-територiапьноi одиниui ,ро,таховусться 
окремо

одиницi), на якiй

""r"rовлено 
"зедеяпй'; piBeHb епi,uемiчноi небезлеки, заборовясться:

ij-'"Ъо*о** масови* 1купь,урни\, спорти вних, !:]:.^11::i}: ."::,т"::|;

iъ;;i"i;;,;;;;;";iii;;*; ;i" прЪвп,и,"ся Ha 
_"i,l:T::,.::""']:,?' ;;Т".l

':i:'ii;";;i 
rl"Ч Ж,;i;;r;;,;; 

" 
; 

"n 
о 

"n, " 
i",'" Ki iroзlli аоо 

;1l 
в 
_lзi1 

s|

ii;";;i;;-;: -;;"о"у о*р""ойу кiнозl:ii або за,T i, 
., 

Органiзатор.__,,"i"jl_:

;;;;;;',," i"Й;ппJ ,,i* 1""..n"nu',," фiзичноТ дистанцiI не менше нiж 1,5 метра

бщd/":у-хфф
= Ё/здг,мчн",}Ф,Ъ

lrj]ao
Bi.ltti:

захолу iз розмiutенням у,часвикiв стоячи:

J, @ l,



2)здiйсненЕярегулярняхll"хж,,Jхтli"*жх?.ЪJff trJ;ffi:ýТr*}
транспорtоМ' 'окреЧа 

переВе]евь:i'";;;";;. 
,'o"r"ucr",. ,мilничному lранспорri, 1

"uoц.loranoao 
TaKci. в електричном1

,i."*bMl. np""icb"oM}_ viжvlськоv}, *n! , pi, *оообпu" no,1 га vi,кобласяом5 спо,,lученнl_

в кiлькосli бiльшiй. Hiд *,n*,"o 
""i,,i" 

для сидiння, шо" переlбачена lехнlчною

характеристикою транспортного lа*Oii,-"""nu""u в ресстрацiйних документах Еа цеи

!ранспорlний Jaclб, __ .я^рапецення Bo.ri-tB ]асобами'' - - 
Ii"p""irnn* несе вilповilальнiсть за rабе]печення 

, 
в

iндивiдуапьного зu*""_n, ,ono""u_o "rp","p""" "о" 
захисними 

,маскамlI, 
та здiйсню€

конIроль ta викорисlанням ::::,:Ёi::i'.TT*:,,l;ýl,J:T::]:"n"J;i'":",il"""""
'-"' "'i),'";:- l:;11;;i' Н;ffi ' lll:;;:Б #,".*p;;;;#bHoTn.,o: иничi l, на як, и

чстановлено 
.'жовтий" piu""o ".,rЙ"поТ 

*ебезпек", додатково до промепiдемiчних

Ьб,"*"п". }с ановлених -" j ",;;;]:],J]"1" ":::::"".т,:iilт";";;::rт]il:
l,,1i,i|lil"]u""'i|lii'# ";:"-';;Ъ,lТ:*Ф;,"'Г;;;;:l,::::::" 

BiKl ве ерани

вiйни i працi. особи з iнвалiдяiстю, """6i-j ",iil*",i 
iнтепектумьнхми або психiчними

;;;;;;;;;;;,,"."*" l :: j1l Чз"*;: :;,TT:::"H"?:H#;:i"-":iЖi;
пеоебчваюl ь у складних життсви)

couiaaoni поaпlr"екс']реНОtКРХЗОВО),л_..i.i",п,гиrно_lеDиlооiа_tьно-r о_rиниuit. на якiй

,.,u"o]i."J" ,l",''o.x;T]i 
p""":i:"';;:,";:":::,T.Ji;;;."l_::::":-" ,fозво Iя, гься

лl)ове]еняя слорlивних ,uло,,ч .:nop""i"iu наuiона]ьних ]бiрних. хоvан1 Украiни t

пл,мпtйсь*их. неолiмпiйськиr" ""ui""","""t ""ol" 
спорr1, виliв спорт1 осiб з

iнвалiднiстю та спортсменiв no"un,i"n* iгрових вилiв спорт},профе_сiйнйх спортивних

*.lЪ,u .u умови ,lоlриманяя r*.тжj".iт;;lx-,""^,",""",",J"""";"х:"Ёi,;,xi:"]
протиепiлемiчних за{одlв та з,пl

здоров'я УЧаСНИКlВ, (адмiнiстративво-територiмьноi одиницi), На ЯКiЙ

14. На терйторll репону
yстаповлеяо''помдравчевий" рБ"по',пiд""i""о'i небезпеки, додатково до

протиепiдемiчних обмежеflь, ""о,об:l,";; ^;':;i""noio" 
-u -'*ou-o,o" рiвяя епiдемiчноТ

""u"'""* 
"'i3::iXX;'i,l"oun* 

,пrп"',оних eo]B:l',b,:l1]_ i;;oj:"""-, 
соцiмьнич,

ре lil iйних. рек,lамяих ," i-"', ,:'-;,i;";;;"J;;i;"," Hib ]00 осiб ta бi"lьше о (Hiti

особи на 20 кв, MerpiB ""оr, "rо,"r, 
,Ё" ,"oi]o|i;,rnro lax1,1 проводиться на вiлкриlом1

повi]рil,де проводИIься зах1,1:,юlь 
пос]l}ги lрозviшення. крiч lогелiв:

2t лiяльнiсrь зак_rаЗiu, 'ojilu,."", по]важапьних заклмlв (нlч,lиY кл)бiвl. а 1,1кож
j) роботу пiсля 24-i та до /-l ':;TJ.iii,?Б;;;;; ;;п"r""""" з органiзачiсю

;i:":x]';;:";::"J:il",xx" i"ijJ#"*o;,'oupi" 
' ,u*"o"""t, ilа ень-,{афе epiiB, б) фе I iB

тоцо), KpiM дiяльностi з нмання 
'"-o-,ny, 

,роlr,l-,"пого \арчування iз застосуванням

;й,"".i fi:нх#нж;]: ;д:.TlНi"xxll,"j o",n",о,"ами кiлькiстю бiльше Hi,'(

'o*'u;IiЁjiXifi,";"-Жfli:fiT.Ж;iT::::ý::iI::6;,-,,"l"1li,ii,.ll?l,i;x1,]",
ijЖ'""J;;"lT"ff ;fii,H;; ;; ; ;lФ_":"л":: jj::: :' ff-i';liН:;T:' "'

на.lання vеfичноi допоvоl и Bal i'] ниv, Dодlл lяv, llupullr1,1,

надання медичноi допомоги у<:"",ii-i,ouunn*' вiддiленнях ]акладiв охорояи

'я пацiснтам з онкологiчними захворк-lваннями;

J*"i""'"""'"*"""' медичноi допомоги у "]i_1::"p::::"""" iл",,iтмiзацi,i. якrцо

,a)7о б л->,i-"99Чi
fiffiй надання паllатиВНОl МеДИЧНОl ЛUllu'lvl '"i"r""""- 'r*ori* , госпiта,tiзацi'i. яКrЦО

проведення iнших невi,lк,tазни, , i:l;; ,;;";";;n]n* '.," 
*n." або ].]оров_я

,&.irua.p"n"a.n"" t Bir lepv iH\ вання }



(ъ"р9ýкi:

О)-Nач1l

пацiснти, яким Еадастъся медична допомога у зв'язку з прэведеняям п,ilаttових

заходiв з госпiталiзацii, пiдпягають обов'язковому тестуванню на COVID-l9 вiдповiдно до

стан,аар гiв MiHicrepcTBa охорони ]доров'я:
6) лiяльнiсть спортивних змiв, фiтвес-uентрiв;
7) прийманвя дiтей до дитячих закладiв оздоровлення та вlдпочинку

У разi встановлення помаранчевого рiвня епiдемiчно'i небезпеки пiд час оздоровчоi

змir, 
" дrr"чо"у закладi оздоровлення та вiдпочинку робота такого закладу тривас до

кiнця зазначеяоi змiни з дотриманням протиепiдемiчних за-ходiв;.

8) оз,лоровлення та вiдпочинох лiтей за межами ]а]наченоl територll,

li, На територiТ регiону (а.rмiнiстративно-територiапьноi одиЕицi), на якiй

y"runoun"no ::""pio"r,i" piBeHb Ъпiлемiчноi небезпеки, додатково до протиепiдемiчних

об""*"по. п"р"обч""пп* для "зеленого". "жовтого'' та "помаранчевого" рiвня елiдемiчно'.r

небеlпеки. }абороняю l ься,
1) регулярнi та нерегулярнi перевезення пасажирiв автомобiльяим, залiзви,lним

apu""noprb". "i"onr" "-оЬ*rроrрuнспортом! 
метрополiтеном у. MicbKoMy, примiському,

MiжMicbKoMy, внутрiшЕьообласЕому та мiжобласному сполученнl, KplM перевезення:

п".по""""автомобiлям''кiлькiстьпасажирiв'включаочиводiя,вякихнебiльше
п'яти осiб без урахування осiб BiKoM до l4 poKiB:

"ny*oou"*u 
тrабо орендованими автомобiльпими транспортними засобами

пiдприс"ств, закладiв та установ за умови забезпечеfiня водiiв та пасажирiв nio *u:,*1
п"р"Ъ"r"п" засобами iндивiдуапьного захисry в ]\{ежах кiлькостl у,""" o"" 

"i1:::,,,]
вик-qючно за маршрутами руху, про якi поiяформовано не менше нlж за два днl органи

НаlI iональноi полiцi-t;
2,' вiдвiд) вання ,laK.,la,lIB ocBl lи rзоб1 вачаvи освilи:
3) приймання вiдвiдувачiв суб'сктами господарювання, якi провадять дlяльнlсть у

c6"pu" *ynoryp", auкладiв громадського харчування (pecTopatliB, кафе тощо), торговельно-

;;.;u;;"";' ueHTpiB. iнших закладiв розважмьноj дiяльностi, фiтпес-чентрiв,

1орlовельноlо i побу.lовоlо обслltовування населення, крlчi 
,

торгiвлi продуктами *upnyuunn". пмьним, засобами гiгiсни, лiкарськими засобами

та виробами медичного призначеннял ветеринарними препарат,lми, кормами, пестицидами

ra аrрохiviкагами. насiнням i сшивним vatepiMov:--'-' 
npo"**""n" бацкiвськоi та cтpaxoвoi дiяльностi, а також медичноi практики,

ветеринарноi практцки, дlяльност ав;озаправних комплексiв, дiяльностi,,о",т,_::
обслуговуваняя та ремонту транспортних засобiв, технiчного обслуговування ре€страторlв

;;.ьу;,-;;; """;аrriй, 
лiяльностi'з ремонту комп'ютерiв, побутових виробiв i прелметiв

Ьсобис to, о Bж"T к1. об', к l iB поштового зв'я tK) :

,ор.оuaп""ьi дi"поrостi та дiяльностi з нманяя послуг громмського харчування lз

застосуванням адресноi доставки замовлеЕьi
4) вiдвiдування отримувачами соцiальних або реабi,liтацiйних пос":Iуг устаяов l

.unr*iu. ,io 
'ruouoro 

aoui-"ni або реабiлiгаuiйнi послуги сiлl'яv особам, цо

перебувають у складних жur..u"* обставинах (тимчасове_ денне перебування), KpiM

yaiuniu i -nn*;u. якi надають соцiмьнi послуги екстрено (кризово), ueHTpiB облiку

Ь"a"о"""* осiб, мобi,пьних брига*л соuiапьно-психологiчноi допомоги, соцiмьного

патрулювання."--"'-lЪ. 
Hu територiТ реriопу (а,лмiнiстративно-територiальноi _одиницi),

y.r.noon"no "по"uрчп".u"И" та' "червонийi piBeHb. елiдемiчноi 
]11l]]_"j]:

au"ao"o"yuu.""o Обмежувальнi протиепiлемiчнi з?цоди" встановленl

;;' ;;;;i"";;;;;";" ,i"u"un,o .u,ioup" lування в vежах коvпетенцii

i; ;;;; державниМ санiтарни" лiкарем УкраIн_и розробляються та

оr*" проau"пir""iчнi захо,ли, якi визначакlть особливоотi провадхення

cTi суб'сктами господарювання на перiод караятину-

йRппбi1,.1

на якiй
jIодатково
оргаяа}lи



копlя

,4#8л
'/*.оаk

6

вказаною llостаяовою також визначеltо перелiк осiб, якi пiдлягають самоiзоляцii,

cmoK самоiзоляцii, зобов'язання *оо-о 
"u"oi,on"oii, 

поточний контроль за перебувавням

особи в мiсцi самоi]оляцii тоцо,

за Dеlчльтатами lоповi,ей_ ! рах}ванняv обговорення га на виконання посlанови

K"o;".ii Й'i,ii" ipi" i'-рЫJ" "И 
ZZ 

"".."" 
i020 ooKv Nэ 64l"Про всlановлення каранlин) та

запоовадження поси,,lени\ проtиепt_rеviчних заходiв на тер горii iз 
_lяачним 

поширенням

госiроi респiраторноi хвороби COViO-rS, спричиrtеноi Kopoнaвipycoм *1_'-Ч.1]:

;;;;a;"J;' KoMici-r з пптuпо,"*по,""пЪ-екологiчноi безпеки та надзвriчаипих

сиryачiй -

КоМlСIЯ ВИРlШИЛд:

l. Пiдприсмствам, установам та органiзацiям ycix форм власностi,

розташованпх на Teor]:l]iy::]_" 5"Х"rТ##'ilЁi".rу Mi"i"Tiu украiни вiд 22 липня
- забезпечити виковаrtЕя п(

2020 року Ns 641(ltpo встаtIовлевня карантину та запроваджеЕня посилених

ппоtиепiдечiчнич заходiв на ,"рпЫ"i, ,""i1," 
1л "1,1in"" " 

ям loctpoi реслiраrорноi

"loooOn 
iОUlп, r О спричиненоi KopoнaBip}cov SАR5-( ov-l"l

- на перiод дlТ карантину , ln",olo Ьб""**п" скупчення осб в, транспортl та на

ru_,r*u* n!"r5uu"n" на робот} t робоrи перелбачиги vожли Bicr ь,, лнуlкого режиму

ппбочого час\. який. зокреvа_ п,р',лбu"ч, рiзний час _початк1 
i закiнчення робоrи лrя

:i;;;;,;;;;i";;;цiвникiв, дисriнцiйну tналомя1 } роботу;

- встановлення Bi,lcTaHi у прпi"о"iи au *ч"оuiй зонах закладу торгiвлi мiж особами

с^ **;;;';;;u, i проочЪч"l n" ,"вше нiж t,5 метра таlабо наявнiсть мiж ними

вiдповiдних захисних eKpaHtB;-'^""'] 
oo.pnrun *" вiдстанi яе MeHrrle нiж 1,5

дозволу на вхiд до примiцевь,

2. КНП (Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивного лiкування Костянт1,1яiвськоТ MicbKoT

Dади" (Руденко o,C,t вiдновиrи _noou"o,nn, 5 л iK1 вмьно-п рОфiЛаКТИЧН ИХ ЗаtСПаДЭ

;;;;;;;j ;.""чнi огляли_ прачiвникiв окремих професiй, виробництв та органlзацlи,

дiяльнiстьякихпов.язаяаЗоос-qуговУваннямнасеЛенняiможепризвестидопоширення
iнфекчiйних хвороб.

3. Контроль за виконаяням рilцення заJIишаю за собою,

СЛУХАЛИ:

2. Щоло сrворення умов бе,}печн,ого вiдкрпття шкiл та оргянiзаuii навчавня у яовпх

;;;,"#,Ь;;;;;;;" Ё,в,. велiчко с,л" ьарiбаш о,в" I:rьченко о,м,)

"" 
1н;Чx" Ч;Ж;;#;;;;"",-;,i *"* :::",_.::"^:i::H"J:";J",i:

;#";''] ;:;#"#й;,й дr;"l:}#::_,#,,нн i,.,ýTxli:l,y:i;";
и. lамовленi дезlнФlкуючl *,:"" ,:,:ii,;;l;;;; piBHiB е;ilеviчвоi небезпеки
i вiд епiдемiологiчно] сиrУаЦll ) М'( _ .-..._ ..ллл.. .i" .6повного дсржsвного

метра мiж вiдвiдувачами, якi очiкують

;;;;;;;;.;] ";""r" 
щодо дотриманЁя бфпеки у заклмах освlти,



КоПl9t
начаЛьниккостянтинiвськоlорайонногоуправлi'ння'Держпролспоживслужбив

д*."r-iu'iЬ,.,". ii iiоч.п*о о,м, npoin'6opr1"o* приi1 гнiх, цо на даний час лрово_шlься

леревiрки toloвHocтi роОот" xup"o,inoiiJ ,''uпп*чл-освiги, вiдбираюlься зразк/ проб

води на дослiдженяя,

завi.fувачКосlянIинIвськоюрайояноюфiлiсюДУ'.ДонецЬкийобласний
лабораlорний ueHrp МОЗ О*р",-",""Б"''.i"*, С,,i, зауважила щоrо необхiдностi

пDоведеняя персоЕаJlом ,unnuo,u оЙтп- обов'язкового медичн_о_го оIляду вiдповiдво до

Жl,i'Йtil;;;;;;'о*ороп" "ооро"1','V*-Д*" "io 
2] липня.2002 poKv Ne 280 " Щоло

оDганi]ацii проведеt]ня ооо'"*оч""л' niJ$inun,"nn", медичних_.ог,rядiв лраltiвникiв

:lfi il;"Ё;;:;;,;9:"l::l:o*Ji*: 
";1xжlil#Jl"""#::;'.Ш:}lT:":населення i може призвести до п

l.ii"'i.iiri, "' 
ro.,"uli'Vnp"r"" ОВ "рп*я 

2002 року la Ng 639бq27_ а lакож проведенвя

au*"a", ""д"""""" 
працiвниками зак]lадlв освlти,

За результатами ;tоповiдей, з урахуванням обговорення -

КоМIСlЯ ВИРlШИЛА:

1. MicbKoMy управлiнню освiти м, Костянтинiвки (Барабаш О,В,):

. продовжити виконання пiдготовчих заходiв цодо вiдкриття закладiв освiти з

01,09,2020:

. забезflечити проведення обов'язкового медичного огляду персонму закладlв

освiти вiдповiдяо оо *i*y йiпi","рства охорови здоров'я Укра'iяи вiд 23

липвя 2002 ро*у M'-)T'j 
'пЦоло' 

np,uni,uui'i проведеняя обов',зкових

профшактичяих медп*"]""о""Й np*iun"*iu окре""* професiй, виробництв

iорrаrriзацlй, o,"non,"'" "n"l 
,iu'",апа, обс_оу,о"у,анням населенltя iможе

Kj:t*," t.,л'vн:ll,;l$H;b #;"""ъ ",i]!!!7o"u"o,o 

u

. забезпечити проведення комiсiйного обстеженвяз зФlученвям представникlв

Костянтинiвського р"О"""","'l"р*"iння ДержпродспожIrвслужби в

Донецькiй oOnu"t ,u" K"o",in-,"niu"'"noi рчЛоппо'i фiлi'i ДУ (Донецький

обласний лаборатор"; ;;;.,;'йоз 
'-раlниu 

стану готовностi закладiв освiти

до прийому,]ilей:

. забезпечйти проведення навчальних занять Iцодо дотримання вимог санlтарних

норм iправил, *р;;;;; навчальних закладiв за участю представникlв

Костянтинiвського ;;;;;;;,;--Й;";"iння Держпродспоживслухби в

Донецькiй оопu".гi,5-'ко""",инiвськоi районно'i фiлi'i ДУ (Донецький

ЬЬ-T асний лабораторний центр МОЗ Украiни)l

, забезпечити iнформування батькiв стосовно вимог цодо дотримання безпеки у

зак,,] a,,lax освiТИ.

TepMiH: lo 20,08,2020

2. кон

С.Д, Давцдов

Л.О. Свстратова

fi:i13,F
,rl \q,-

ЦJlsр;#у
/аr5".
,*.п* /
цlt.l
r&B)

|,зDт ар

ення залиulаю за собою,


