РО3ПОРЯДЖЕННЯ JYs 29
керiвника робiт з лiквiдацiI наслiдкiв надзвичайноi ситуацii
Bid a,23_1l zруdня 2020 року

м. KoctMHпuHiBKa

Про вжиття додаткових заходiв з лiквiдацii
наслiдкiв надзвичаЙноi ситуацii та
запобit ання поширенню l ос гроi респiраrорно'i
хвороби COVID-19

зменшення риlикiв виникяення i поширення корояавiрусиоi хвороби
(CovID-lg) на територit Micтa пiд час Рiздвяяих свят, з }тахув,lltЕям вимол постаЕови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 ррку No l236 "Про встаЕовлевЕя караЕтину
та залроваджеяЕя обмежувальних протиепiдемiчних зaцодiв з метою запобiгаяня
поширенню па територii УкраiЪи госlроi респiраторноi хвороби covlD-19, спричшiеноi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2":

З мегою

1,

Керiвникам релiлiйних органiзацiй MicTa:
забезпечити неухильне дотримання вимог Постанови Кабiяеry MiHicTpiB
Украiни вiл 09 l рудня 2020 року Ne 12З6 "Про встановлення караятину та
метою
запровадження обмежувальних протиепйемiчних заходiв
хвороби
гостроi
поширенню
па
територil
Укрiни
запобiгання
респiраторrrоi
COVID-1 9, слричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2";
передбачити можливiсть прямоi lрансляцii божественqих лiт)ргiй а мiсцевих
телевiзiйних каналах:
- забезпечити проведення iнформачiйно-роз'яснюваJlьноi роботи серел
парафiян щодо необхiдностi з&lишатися вдома та долучатися до молитви та
богослужiння он-лайн;
- вжитп змодiв шодо недопущення скупчення людей у храмах та яа при
храмових територiях, Заходи здiйснювати за участю не бiльше вiж 20 осiб (у
разi провеленля заходiв за .участю до 20 юсiб органiзатор_ забезпечус
доrрr"чпп" мiж учаснЙами фiзичноi дистанцil не менш як I,5 MeTpi) при
дотримацнi обмежувмьних протиепiдемiчних заходiв, а саме - парафiяни
храму повиннi бути у вдягн)тих засобах iядивiдуального 3&хисту, зокрема
pecпipalopax абоTахисних масках. шо }акривltюгь Hic la рот. у тому числi
виготовлених самостiйно;
- вхити заходiв щодо дотримання протипожеr(яого захисту у храмм i на при
храмових територiях-
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Щбстянтипiвському вiддiленню полiцii Бахмлського вiддiлу полiцii ГУ
Нацiональrrоi полiцi'i у Донецькiй областi (Козiнчева) забезпечити охорояу
громадського порядку та ]абезпечиги нагляд за дотримllнням протиепиемiчних
каравтllЕних заходiв пiд час Рiздвяних свят,
16 державному пожежно-рятув.цьному загону ГУ ДСНС УкрдЪи у ,Щопечькiй

областi (Нечволод) забезпечпти нагляд за дотриманням протипожежних заходiв пiд
час Рiздвяних свят ,
Розмiстити на офiцiйному веб-сайтi MicbKoi рали iнформачiю щодо обмежувмьних
лротиепiдемiчЕих заходах, встановлених Поставовою Кабiпету MiBicTpiB Украiки
]vs ]2Зб "Про встацовлення карантину та запроваджевяя
вiл 09 грулвя
|.1цц1 здх9дiв з метою запобiгання поширенню на
обмех(увfu]ь
територii
респiраторЕоj хвороби COVID-19, спричиЕеЕоi
KopoHaBl
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