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PoзПoPяДжЕннЯ
Гoлoви мiськoi кoмiсii з пПтaнЬ TЕБ Ta IIс

Bi.ц Т|.B.2a20 м. Hoвa Кaxoвкa Ns4

Пpo зaбезпeЧенн,l сaнiтaplro-гiгiенiчниx
Ta llpоTиепi.цeмiчниx зaхoдiв пo
пpoфiлaктиЦi гpигry , ГPBI Ta пoПepr.ЩкеIrн'l
poзпoBсIoД)кeння l{oBoi кopoнa вipyснoТ
iнфeкцii (сovlD.lg)

З Мrтoю eфeктивнoi гlpoтидi.i пoшиpeнню гp}rшy тa ГPBI сеpeд

нaсeлeнIrl мiстa ДЛя кoopдинaцiI Дiяльнoстi opгaнiв мiсцевoгo
сaмoBpя.ЦJrBaIIня, пiдпpиемств, opгaнiзaцiй, yстaIIoB з IIитaЕь ПpoBеДrння

сaнiтapнo-гiгiенiчншr Ta пpoтиепiдrмiЧнLТx зaxoДiв тa пoпrpед)кеI{Ilя

poзIIoBсIoДТrrrIIя IIoBoi кopoнaвipyснoi iнфекцii (COYID.19)' BBeдeнЕя

обмeхсyв€lJlьниx зarсoдiв IIa TеpитopiТ мiськoТ P4ди

yхBAЛиЛи
1. HaчaльIIикy вiддiлУ oсвiти мiськoi paДи Микитенкo Л.A.:

. Пpизyпинити нaBчzlJIЬний пpoцес в уrбовиx зaкJlaДaх мiстa..
Tepмiн _ з 12 беpeзня no 03 квimня 2020 pot<у

. зaбезпrЧити щoДeннe пpoBеДeш{я oгЛя.цy дiтей B Д1.,ITtrlL{х

зaкJlaдax з oбoв'язкoвoю TepМol\dетpiеro, xвopих дiтeй нeгaйнo iзolповaти' нe

ДoпyскaTи дo poбoти пpaцiвникiв з oзнaкaми гpипy тa ГPBI.
Tepмiн _ з t2 6еpезня пo 03 квdmня 2020 pot<у

. BIIесТи кopeкTиBи.цo I{aBЧzlJIЬI{ltx гlpoцeсiв oсвiтнix пpoгpulм

зaкгla.цiв зaгaJlЬIloi сеpедньoi освiти, спецiaтliзoBallЕx зaклaдiв oсвiти

(мистецькi lпкoли тощo):
opгaнiзyвaти IIaBЧaння з BикOpисT€lншlМ мo)кJIиBoсTeи

.цистaнцiйноТ освiти, iнтepнeт-peсypсiв, тoщo.

2. ItaчaлЬникaм вiддiлy кyЛЬTypи i rypизшгy мiськoi paДИ 3apyднiй ЕI.C,



вiддilry y спpaBax сiм'i, молoдi, фiзивнoi щyлЬтypи тa спopTy мiоькoi paД't
Tapaн н .М. зaбopoнити пpoBe.ценIбl Iиaсoвиx зЕlхo.цiв сepeд дiтей тa дopoЬ,'*
B Зaкpит}rx пpимiщeнЕЯx.

Tepмiн _ з 12 6еpезня no 03 квimня 2020 pory

3. Кеpiвникaм Bищиx нaвЧzшьнlD( зaкпaдiв I.II Ta III-N piвнiв
aщpедиTaЦii, пpoфeсiйнo.технiчнюr нaBЧ€lJIЬI{lо< зaклa.цiв, вiддirry кyльrypи i
TУPизмУ, вiддirry y спpaBax сiм'Т , мoлoдi, фiзи.rнoТ кyльrypl4 Ta спopтy
пpизyпинити IIaBчaльний пpoцeс y yтбoвих зaкJla,цil( мiстa, зaкJla.цax щyльTypи
Ta сIIopTy.

Tеp*tiн _ з ]2 6epезня no 03 квimня 2a20 polgl
4. Кepiвникaм BI,Iщ}тx нaBЧzlJlьнltx зaкпaдiв I-II Ta III-I! piвнiв

aщpедитaцiТ, пpoфeсiйнo.тexнiчниx IIaBЧ€UIьIII.D( зarслaдiв пеpедбa.lити B
rypTo)киткax пpип{iщeння для iзoлящii сryдeнтiв з oзнaкah,Iи з€lхBopюB aHHя Нa
гpигr тa ГPBI.

Tеpл'tiн _ з 12 6еpезня no 03 квimня 2020 polу

5. Biддiлy гarryзeй екoнoмiки BI{кoIIaBчогo кoмiTrтy Hовoкarсoвськoi
мiськoi Рaдlа дoBести .цo вiдoмa воiх aBтollеpeвiзникiв BI{N{ory щoДo
неoбxiднoстi пpидбaння .цeззaсобiв тa пpoBe.ценн,l oбpoбки сaпонiв
тpallспopтниx зaсoбiв мiськoгo тa мiхсмiськoго спoJryЧeш{я пiсля кo)шIoгo
peйсy Ta peкoп{енДyBaти y пoд{rльшгy здiйснrовaти з{lзнaЧeнi oбpoбки з
пpoфiлaктиrнolо метoIо.

Tepмiн _ з 12 6еpезня no 03 квimня 2020 potу
6. Кepiвникaм opгaнiзaцiй, yотaIIoB' пiдпpиемств BBести посилений

пpотиепiдeмiнний pе)к}I1\4 тa зaбезпeчиTи пpoBeДeння дезiнфекцiйниx зaхоДiв
У .цитячиx дorшкiльниx, oсвiтнix з€lкJla.цaх' yсTal{oBax oxоpoни здopoв'я,
зaкJlaдаx I(yJIьтypи Ta споpтy, нa пiдпpиrмстBa, в оpгaнiзalliл( Ta yстaнoB€lx
нез€l"JIеlrсIo вi.ц фopм влaснoстi.

Tepмiн _ з 12 6epeзня no 03 квimня 2a20 polсу

7. Т.в.o. зaвiдвaвa HКМB ,{У <<Xеpсoнський o6лacниЙ лaбopaтopний
цrнтp Mo3 УrсpaiЪи> Tepехoвiй I.B:

7 .I. Зaбезпечити систeмaтичний мoнiтopинг Нa ЩИП, ГPBI
пepшoЧrpгoBo в opгaнiзoB€lнI.D( кoлектиBaх a Тaкoх( oсiб з тяlr(киМ пеpe6iгoм
xвopoби.

Tеpлtiн _ з 12 6еpезня no 03 квfmня 202a pol<у
7.2. Свoечaсrro гoЦrBaти мaтepiaли ДJIя oпepaтиBllono iнфopшryвaнIut

мiсцeвиx opгaнiв Bлa.ци для пpийнятгя piпlення пpo зaIIpoBaркeIIн'l
пpoтиeпiдемi.rниx тa oбмeлсyвaJlьниx зaходiв.

Tepл'tiн _ з 12 беpезня no 03 квimня 2020 poщ)
8. Гoлoвним лiкapям кЗ d-р4JI мiстa Hoвa Кaхoвкa>>Гaйдaмaн.ryсy I.I.,

к3 (ПMс,{ мiстa Hoвa Каховко> Зiнченкo З.I.:
8.1. Bвeсти oбмexqyвaльнi зaxo.ци в JIПЗ щoДo вiдвiдвaнI{я хBopиx.

Tepмiн _ з 12 6epeзня no 03 квimня 2020 polу



8.2. З МeTolo зaбезпeченн'l мaксимaльнoi гoспiта;riзaцii xвopl{х з

Tя)ккиl\dи фopмaми пepeбiry ЩипУ, B Пepшry чepry дiтeй, вaгiтнюr тa oсiб

гIoхиJIoгo вiкy, пepедбa.raTи ПepепpoфiшоBal{ня aбo Дo.цaткoBе poзгopTaHIIя

лilкoк нa бaзi кoнкpeTIIих вiДДiлень лiкapeнь a6o iнtших зaклaДiв зa

необxiднoстi.
Tеpлliн _ з 12 беpезня no 03 квimня 2a20 pot<у

9. T.в.o. зaвiдyвa.ra HКМB [У <<Хеpсoнський oблaсний лaбоpaтopнvliт'

це}ITp Mo] Укpaiни> Tеpеxовiй I.B., гoJIоBIIи},I лiкapям кЗ (LЦ\4Л мiстa Hoвa

Кaxoвкa> Гaйдaшraннyкy I.I., кЗ (ПМC.{ мiстa Нoвa Кaхoвкa>> 3iнчeнкo З.I.

pедaкцii г€13rTи <<Hoвa Кaхoвкa>> тa pr.цaкцiТ мiськогo paдiо iнфopшгyвaти

нaселrння пpo ефективнiсть зДiйсненн'I пpoTllепiДемiчнI.tх зaxo.цiв з метorо

пiДвищення свi.цoмoго сTaBлення лroдей ДO сиryaцiТ щo скJIaJIaся.

Пpoдoвlкyвaти пpoBеденIIJt сеprД нaсeЛeнI{я pоз'яснroвaльноi poбoти з

пpoблемниx IIиTaIIЬ, пo3'Язaниx З кopoнaвipyсoм SARS.CoV-2.
Tepмiн _ з 12 6epезня пo 03 квimня 202a pol<у

l0.HaчaлЬникy yпpaвлiння з питaнЬ нC Ta Ц3н мiськoi paДpl

Бapaнiненкy o.I. oпpилюДI{I4ти piшlення кoмiсiТ TЕБ тa HC чrpез зaсoби

мaсoвoТ iнфоpмaцiТ.

1 1. Кoнщoль зa викoнaнняМ pirпення
Tеpмiн - неzаЙнo

IIoкJIaсTи Ha I{aЧaJIЬникa

yпpaвлiння з IIиTaIIь HC тa I.{ЗH мiськoi Paдуl

Гoлoвa кoмiсiТ


