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шoPяДoкшшilй
пolleprДI(yB{шIЬнltx зaхo,цiв щoДo
( сovlD-l9) нa тepитopii
poзIIoBсIо.цx(eння нoвoi кopoнa вipyснoТ iнфекuiТ
мiськoi paДи.

1. Пpo стaH BIIpoBaркення

CЛУХAJIИ:
1.ПpoсTaIIBIIpoBaдженflяпoIIеpe.ц}Iq/BЕtJIЬнl[xзaxoдiвщoДopoзIIoBсIод)кrш{я
мiськoi paДИ.
кopоIla вipyснoi iнфекшiТ ( borш.19) нa тepитopii
"o"oi
lonoвidаa : Баpанiченкo О.I.

УХBAЛILПИ:
зaxoДiв щoдo
мeтоro пiдвищення ефективнoстi пoпеpeд)IryBaJlЬни-1
нa теpитopii
poзпo'сIод)кеш{я rroвoТ *opoйipy"нoi iнфeкuii 1 сovlD.l9)
кoмiсii нaстyпниМ}I
мiськoТ paДи ,цoIIOBI{иT!( pilшення.''o''"p.д"ix пpoтоколiв

3

зaxo'цaldи.

типiв тa фopм
1. Кepiвникaм пiдпpисМстB' yсTaHoB' оpгaнiзaЦiй всix

BЛaснoсTi зaбopоЕити poбory сyб'rктiв гoсподapюBaIIня, якa пеpедбaнaе
пpиfu,rarrrrя вiдвiдyвaяiв, зoкpемaзaшlaдiв ЦpoмaДсЬкoгo xaрЧyBa}Iняo фeстopaнiв,
кaфе тoщo), тopгoве:Тьнo.poзBil)кaJtЬIllD( цetrтpiв, iнrrшоr зaшlaДiв poзвa:кaльнoi
Дiяльнoстi, фiнтeс _ цeнтpЬ, зaкгraДЬ кyJlьтypи' тopгoBe.llьнoгo i пoбyтoвoгo
oбсrryгoвyв:шlня нaсrлення, кpi}r poздpiбнoi тopгiвлi пpoдцкTaп{и xapчyвalfiIя'
пAIJIьI{иI\{ зaсoбаrrли гiгieни, лiкapськими зaсoбaшrи Ta виpoбaми MеДшIIIoгo
щ)изнaЧення, зaсoбarr,lи зB,язкy, цpoB4дркення баr*сЬськoi тa сщaroвоi
дiяльнoстi, a тaкo)I( TopгoBельнoТ дiяшьнoстi i дiяlьностi з нaДaшш пoсJIyг з
Цpol\{aДсЬкoгo xapчyвalшя iз зaсToс).Balil{,lм aДpеснoi ДocTaBки зaмoBJIrHЬ зa
yмoBи зaбезпечення вilЦroвi'щroго пеpсoнllJly зaсoбaшrи hдтвiдyaшьнoгo зil<исTy.
Ha мiськиx pинкaх дoзBoленa лиПIr poздpiбнa тopгiвля пpoдylстiв
xapЧyBaIII{я тa зaсoбaми гiгiени.
Tepмiн _ з 00 zod,00 хв. I7 бepeзня 2020 polq, do 3 квimня 2020 poryl

2. Haчыlьникy Упpaшiння пpaцi

мiськoТ paДи Cтоянчyк o.М.:

тa сoЦiarrьнoгo зaхистy Haсeлeння

3.1.Bзяти нa пocтiйний кoнтpoль зaбезпеЧeнн'l oсiб пoxилoгo вiкy тa
1\{€шo зaxищeниx BrpсTB I{aсrЛeння, Яd М€lIoTЬ нaйбiльшlий pизик нacт€шня
лeтajlьниx нaслiдкiв шpoдoBoльсTBoM' лiкaми Ta IIpеДметaI\dи пеpшoТ
неoбxiднoстi.
З.Z.tIaдaти Дo 16 гo.цини 18 бepeзня 202a poкy в opгaнiзaцiйний вiддiл
oблдеptк4дмiнiсщaцii :
. пepeлiк oсiб пoxилoгo вiкy Ta l\{aпoз€lxищеннI{x BеpсT l{aселeння, Яd
I\4€lк)Tь нaйбiльlший pизик нaстaння ЛeTaJIьI{ID( нaслiдкiв Ta пoтpебyloть
зaбезпeчeннf пpoдoBoЛьсTBoм' лiкaми тa пpr.Цl{rтaМи пеpшоТ нeoбxiднoстi;
. пepeлiк Boлoнтepiв, зокpeмa з L{rдищIolo oсвiтoЮ, ДJtt ix мoхслиBoгo
з€lJТyчеHI{я дo poбoти iз хвоpими }ra кopoнaвфс CovID-lg.
4. Haчaпьникy вiддiлy екoнoмiчI{oгo pозBиткy тa тopгiвпi Мaлiй T.М.
НaДaTpt .цo 16 гo.цини 18 беpезня 2a20 poкy B opгaнiзaцii|вИr4 вiддiл
oблдepжqД{iнiсщaцii пеpeлiк opгaнiзaцiТ нaДa}Iн,l IIoсJryг з ЦpoМaдсЬкoгo
xapчyBaЕня iз зaстoс)rвaнIull\,f aдpеонoi дoсTaBки.
5. .(иpектopaм кII <<Miський BoдoкaнajD), кП <<oснoвa, КП
<Taвpiйський Bo'цoкaнaJD)' кII <<CiлькoшгylrгoсIl <<Bеселе>>, КaзaцЬкoгo
бaгaтoгa.ггрeBoгO кoмбiнary кoMyI{aJIЬншx пiдпp}lсмсTв пoсилити виpoбни.rий
лaбopaтopний кoнтpoль зa якiспо тa бeзпeчrriстlo rштнoТ Boди вi.Цпoвiднo дo
BиI\{oг ДCaнI]il{ 2.2.4.17|.10 <Гiгiенiчнi Bимoги.цo BoДи питrfoi, пpизнa.rенoТ
,цJIя сПorrс,IвЕlнн'l JIIоДшroю)' зaтB. IIaкaзoN,I МoЗ УщpaiЪи вiд 12.05 .20|0 Ns400
з нaДaнням peзyльтaтiв .цослiджень дo Гoлoвнoгo yпpaвлiння
.{еpжпpо.цсIlo)киBсrryжби в Хеpсoнськiй oблaстi нe пiзнiцrе нaстyпнoГo дн'l з
F.

ix ощим€шrrш.

Tеpлliн: нeвidlшаdнo - do nol{pсlщення enidелtiчнoi cumуацii

6.

Ha.raльrrикy HoвoкaxоBськoгo yпpaвлiння Гoлoвнoгo yпpaвлiння
.{еpжпpo,цспoxgвсlryжби B Хеpсoнськiй oблaстi Coбкo C.М. зaбeзпечити
кolrTpoлЬ:

.

зa систeМal\dи Bo.цoпoстaЧat.rнЯ i вoдoвiдBe,цrIIшI нaсrлeниx rryнктiв в
чaстинi вiдпoвiднoстi питноi вoди виI\doгaм .ЦCaнПiH 2.2.4-t7I.10 <Гiгirничнi
BиI\{Oги дo питнoi Bo.ци' пpизнa.rенoi ДI|Я спoIкиBaI*{я JIIo,цинoIо)) зaтB.
Haкaзoм I\doЗ Укрaiни вiд 12.05.2010 Ns 400 сaнiтapним tIopMaM;
- зa здiйснeння зaхoдiв спpямoвal{иx нa зaпобiгaння тopгiвлi xapвoвиrrги
пpoдyкTaмkl Ha Byлицяx' пЛoщa)Ь y дBopФ(, пiД'Тз.цоr' скBep€lx тa B iншшос
IIеBстaнOBлeIII.D( мiсцяx, якi не вiдпoвi.цarоTь Bимoгам сaнiтapниx зaxoДiв;
. зaбeзпеЧиTи контpoль зaшlaдiв Тpо}raДськогo xapчyвaшНЯ фестopaнiв,
кaфe тощo) зa .цoтpимaнЕяI\л сaнiтapниx нop}r пpи opгaнiзaцii .цiяльнoстi з
Haдaння пoсJryг з цpoмaДськoгo xapчyBaIII{я iз зaстoсyвaнн,lм aдpеснoi
дoсTaBки.

вiддirry кyлЬТypи i rypизмy мiськoТ РaДут 3apyднiй Е{.C,
вiддilry y спpaвax сiм'i, мoлo,цi, фiзитнoi KyJIьтypи Тa спopTy мiськoi paДtl
Tapaн Fl .М. зaбeзпечиTи кoнтpoлЬ щo.цo зaбopoни пpoBе.цeння всiх мaсoвиx
(кyльтypниx, poзB€Dtt€шЬI{ID(' спopTItBIIиx, сoцia.гrЬнItx, pелiгiйнюr' pекJIaмнI.D(
тa iнrшlшс) зaхo,цiв, y якID( бepе yчaсть пoflaд 10 oсiб, кpiм зa;ro,цiвo нeoбxiДнlтx
NIЯ зaбезпeчeння poбoти opгaнiв деprкaвнoТ BIIaДИ Ta opгaнiв мiсцевoгo
7. Haчaпьникaм

сaмoBpя'цyBaнIш.

нК вiддiлУ пoлiцii ГУ нaцiонaшьнoi пoлiцiТ УкpaiЪи в
Хepсонськiй oбластi Poгoxсиlтy o.B зaбeзпечити кoIITpoJIЬ Зa Bикoнaнням
8. Haча.пьншqr

зЕtxoдlB пoстaIIoBи Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpai.rш вщ 16 беpезня 2a20 pокy Nэ 215, a
сaL{е зaбopоrи poбoти сyб'ектiв гoспoДapювatilи , лсi пеpeдбaчшoть пpиfuишrня
вiдвiщшauiв, зoкpeМa закпaДiв qpoМaДськoгo xapЧyвaнI{я, фeстopшriв, кaфe

тoщo),

TopгoBеJIЬнo-poзB€DIt€lJIЬI{ID(

центpiв, iнпшur зaшlaДiв poзваrкaьнoi

Дiяльнoстi, фilrтес _ центpiв, зактraДЬ кyлЬтypи' TopгoBeJIЬIloгo i пoбщoвoгo
обс.тгyгoвyв aHЯЯ нaсeлrшUl, кpiм poзщiбнoi тopгiвлi пpo.Цyктaми хapчyBaIIня'
IIaJIьIIим зaсoбarrли гiгiсни, лiкapськиrrли зaсoбами Ta виpoбaми ме,щЦнoгo
признaчrшш, зaсoбаrrли зв'язкy, цpoBaДжеI{Ея бaнкiвськoТ тa стpa><овoТ
Дiяльнoстi, a тaкo)I( TopгoBeльнoi дiяшьнoстi i дiяльнoстi з нaдaння пoсJIyг з
ЦpoмaДськoгo xapчyвllш{я iз з€юТoсyBalшям aДpеснoТ дoстaBки ЗaI\doBJIeнЬ зa
yмoви зaбeзпечеrпrя вiдпoвi'щroгo пеpсoHaJIy зaсoбarrди irrшвiдyaпьнoгo зztхис1y.
9. Гoлoвнoмy лiкapю кI{П (III\4JI мiстa Новa Кaxoвко> мiськoТ paДу|
Гaйдaмaнтyкy I.I. зaбезпeЧити кol{TpoЛь:
- щoДo Пpипш{еншl IIpoBeденЕя IIJIaнoвиx зaxoДiв з гoспiтaлiзaцii тa
плa}Ioвlгх опеpaцiй, щpiМ теpмiнoвrо< тa невi,цклaДII}D(;
. гoтoBlliстlo Ta Ilepeпpoфiлrовaння вiддiлень лiкapнi для гlpийotwy тa
лiкyвaння iнфекuiйнш( хBopl{x y тя)КкID( стaII€tЦ
. зaбeзпеЧуlTIl щo.цeннr пo.цaння ,{епapтaмeнтy з.цopoBя oблaснoi дeprкaвноi
aдмiнiсщaцii тa yпpaвлiннro з питaнь HC тa Цзн мiськoi paДИ iнфopмaцiТ пpo

здiйснення зaxoдiв щoдo зaпoбiгaння пoшиpeннк) гoстpоi peспipaтopнoТ

CovID 9' спpиЧиненoi кopoнaвipyсoм SARS- СoY -2.
l0.fiиpeктopy КП кAгенцiя peгiонaпьнoгo poзBl,rткР) Кoстerrroк B.I.

xвopоби

1

poзмiстити в ЗМI соцiальнy prкJIaIvIy IIрo Te, <<як зaпобiгти кopoнaвipyсy>.
1l. КoнщoлЬ зa BикoII€шЕям piшreння пoкJIaсти нa нaЧaJlЬникa
yпpaвлiння з питaнь HC тa I{3H мiськоi Рaди
Голoвa кoмiсii
Ceкpетap кoмiсiТ

iктop
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