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Пpисyтнi члени кoмiсil :
Бapaнi.lенкo o.I.,Iшryк Е.o., Кpивorшеев A.o., Лимap o.M., Caмoйлoв Д.Io.,
Бiлopyс B.I. Гaйдalлaнтyк I.I., Coбкo C.I., Бopoвинський М.B.,
Пpoскypoвський o.M., Cтaдник с.B., Глaдapевa o..{.Кiпpylпевa Г.Я.,
Фypсeeвa I.B., Мaxовський B.I., Рoгolкин o.B.
3aпpoшrенi:
Чypсинoв Л.Г. _ пеpпrий зaсTyпник мiськoгo гoлoви
Tapaбaкa o.A. _ ЗaсTyIIник мiськoгo гoлoBи
Aкyлeнкo B.C. _ кеpyloчий спpaвaМи BикoI{aBЧoгo кoмiтеry
Mикитенкo Л.A. _ нaЧaJIьник вiддi.гry oсвiти Нoвoкa>roвськoТ мiськoТ paрI

Гoлoвyвaв : Зaмкoвий B.М.
Cекpетap: Iшryк Е.0.

ПoPЯДoк ДEIIний
Ta пpoтиепi.цeмiчних зaхoдiв Пo
pеспipaтopниx вipyсншl iнфeкцiй Ta
пoПepедх(eнЕя poзпoBсIo,Фкrш{я нoвoТ кopoнaвipyснoТ iнфекцii (СovlD.lg),
BBе.цrнн't обмexсyвaJlьI{иx зaxo.цiв I{a TepиTopiТ мiськoi Paдlц.
1.ЗaбезпеЧеHII,I сaнiтapнo.гiгiенiчниx

пpoфiлaктицi Цpипy

сJIyXA.IIи

Ta госTpиx

:

1. Пpo пpoфiлaктикy цpиПy Ta гoстpиx pеспipaтopншr вipyсI{I.tх iнфекцiй тa
пoПеpe.Щкення poзпoBсюД)кенн,l нoвoТ коpoнaвipyснoi iнфекцii (CovID-lg),
BBrденн,t обмerкyв€tJlЬн![x зaxoдiв IIa TepитopiТ мiськoТ Paди.
flonoвidанi: Чуpcuнoв Л.Г,' Гайdшианaук I.I.,Баpанiченкo О.I, Muкumенкo Л.А.
n.l
Зa
iнфopмaцiеro НовoкaxoBсЬкoгo мiськогo вiддiлry [У <Хepсoнськiй
oблaсний лaбоpaтopний цеIITp МoЗ УкpaiЪш iнтенсивний Пoкaзник
ЗaхBoploBaнoстi сrpеД нaсeЛeнI{Я нa |pиП тa ГPBI пo мiсry зa звiтний тиxtдень

(9-й) сTaнoBиTЬ |976,з нa 100 TI.lс. нaселrння Пpи rпi.Цемiчнoго поpозi 690,4 ъla
100 тис. нaсеJTe}IIIЯ, Щo r ПeреBищенн'lМ епiДемiчнoгo шopory нa |86,3Yo.

3 мeтoro eфективнoТ пpoтидiТ попшrpeннк) Цpигry тa ГPBI сеpед нaсrленЕя
мiстa NIЯ коopдинaцii дiяльнoстi opгaнiв мiсцевoгo сaмoBpяДyBaуIIIЯ'

пiдпpисмстB' оpгaнiзaцiй, yсTaIIoB з IIиТa}IЬ пpoBедrшrя сaнiтapнo.гiгiенiчнlтx
Ta пpoтиепiДемiчниx зaxо.цiв Ta ПoIIеpr.Qкeння poзIIoBсIо,ц}кенI{я нoвoi
кopoнaвipyснoi iнфeкцii (CovID.lg), BBe,щeнI{я обмеrкyвЕUIЬIII.tx зaxoдiв нa
теpитopii мiськoТ paДkl
)TXBAJII4]II,1
1. Haчaльникy вiддiлry oсвiти мiськot PaДуl Микитенкo Л.A.:
. пpизytlkIвtуlтtl IIaBЧaJIьI{ий пpoцес в уIбoвиx зaкJla,ца>< мiстa..
Tеpмiн _ з 12 бepeзня no 03 квimня 2020 pol<у

. зaбезпечиTи щoденIIe пpoBедення oгJIя,щy дiтей B.цитяЧиx
зaкJla,цaх з oбoв'язкoBolo TepмoМeтpierо, xвopиx дiтeй нeгaйнo iзolповaти,

не

дoгryскaTи дo poбoти пpaцiвникiв з oзнaкaми Цpипy тa ГPBI.
Tеpл,tiн - з 12 беpeзня no 03 квimня 2020 pol<у
BнrсTи кoprкTиBи.цo I{aBЧztJIьI{иx пpoцесiв oсвiтнix ПpoЦpaМ

.

зaклaДiв зaгa.гrьнoi сеpедньoТ освiти, спeцiaлiзoB€ll{иx

зaклaдiв ocвiти

(мистецькi rпкoли тoщo):

- opгaнiзyвaти l{aBЧaнн,l з

,

BикopисTaI{няI\d Мo)кJIиBoстeй
.цисTaIIцiйнoТ освiти, iнтеpнет-peсypсiв, тoЩo.

2. tlaчaльникaм вiддiлy кyльTypи i тypизшry мiоькoТ PaДи Зapyлнiй H.с,
вiддirry y спpaBax сiм'i, мoлoдi, фiзитнoi кyльтypи тa сПopTy мiськoТ PaДи
Tapaн н .M. зaбopoнити ПpoBr.цеш{я МaсoBиx зaxoДiв сepeД дiтей тa.цopoслиx
B зaкpиTI{х

пpимiщeнн'tx.

Tepмiн

3.

- з 12 6epeзня no 03

квimня 2a20 pot<у

I{aBЧ€шIЬних зaклaдiв I.II Ta III-IV piвнiв
aщрeдиTaЦiТ, пpoфeсiйнo-технiчниx нaBч€lJlЬниx зaкJlaдiв, вiддilry кyльтypи i
сIIpaBax сiм'i , мoлo.цi, фiзи.rнoТ кyльrypи тa сПopTy
Typ!{з}ty' вiддilry
ПpизyПинити HaвЧальний пpoцес y y.lбoвиx зaкJla,цax мiстa,вaклaДax IryJIЬTypи

Кеpiвникaм Bищиx

y

Ta сIIopTy.

Tеpwiн _ з 12 беpезня no 03 квimня 2020 pot<у
4. Кеpiвникaм BищI{x IIaBчaJIЬI{иx зaклaдiв I.II тa III.ш piвнiв
aкpeдитaцiТ, пpoфесiйнo.теxнiчних нaBЧ€шьнI.D( зaкпa,цiв пepедбa.rити B
ryPTo)киткax пpимiщeння Для iзoляцiТ стyдeнтiв з oЗнЕ}кaМи зa)GopIoBaIIня нa
гpиП тa ГРBI.
Tepмiн _ з 12 беpезня no 03 квimня 2020 potgl

5. Biддiry гalryзeй eкoномiки Bикoн€lвчoгo кoмiтrТy F{овoкаховськor
мiськoТ paДи ,цoBeст}I Дo вiДомa всix aвTollepeвiзникiв - BиI\{ory щoДo
нeобxiдrroстi гrpидбaння Деззaсoбiв тa пpoBe.цеIIня oбpобки сaпонiв
TpaI{спopTIIиx зaсобiв мiськoго тa мiilсплiськoгo сIIoJгrIrння пiсля кo)кt{oгo

pЪt.y тa

peкoмeн.ЦyBaTll
пpoфiлaктичнoк) Метolo.

y

IIoДaJIьIшy з.цiйсшoвaти зазнaчeнi

oбpoбки з

Tepмiн _ з 12 беpезня no 03 квimня 2020 polgl
6. Кepiвникaм opгaнiзaцiй, yсTaIIoB, пiдпpиемств Bвeсти пoсилений
пpoтиепiдейiчний p.*й' тa зaбезпrчити пpoBeДeння дезiнфекцiйниx зa;<oдiв
y дитяЧиx доrшкiльнlоl, oсвiтнix зaкJla,цax' yсTaltoBax oxopoни здоpoв'я,
зaкJIa.цD( кyJIьTypи тa спopTy, нa пiдпpиeмсТBa' в opгaнiзaцiяx тa yстaнoBax
нeзilIe)шIo вi.ц фop' влaснoстi.
Tеpлtiн _ з 12 6еpезня no 03 квimня 2020 pot<у

7. T.в.o. зaвiдyвa'ra HКМB flУ <<Хеpсoнський oблaсний лaбopaтоpний
цeflTp. МoЗ Укpai.нш Tepeховiй I.B:
7.I, Зa6eзпечити систeмaтpгчrrий мoнiтopинг нa |РИП, ГPBI
пеpшoчepгoBo в opгaнiзoBaнI.D( кoлrктиBax a тaкoxt oсiб з тя)ккиМ пеpебiгoм
xвopoби.
Tеpлаiн _ з 12 бepезня пo 03 квimня 2020 pot<у
7.2. Cвoечaснo гoЧдBaTи мaтеpiaли NIЯ oпеpaтиBlloгo iнфopмyвaнн'I
мiсцевlос opгaнiв BJIa.ци NIЯ пplаilняжя piшeння Пpo зaпpoBaд}кeнЕя
пpoтиeпiДeмiчнrос тa oбмеlкyвЕшIьI{ID( зшroДiв.
Tеpмiн _ з 12 беpезня no 03 квimня 2020 potryl
8. Гoлoвким лiкapям Кз dц\{Л мiстa Hoвa Кaxoвко>Гaйдaмaнтyкy I.I.,
кз (ПМC,.{ мiстa ЕIoвa Кarroвко> Зilтченко 3.I.:
8.1. Bвести oбмerкyвaльrri з€lхoди в ЛПЗ щoдo вiдвiдyвaння xBopl{x.
Tepл,tiн _ з ]2 6epезня no 03 квimня 202a pol<у
8.2. З меToIo зaбезпечeння мaксимa:rьнoi гoспiтaлiзaцii xBoplФ( 3
тя)ккими фopмaми пеpeбiry гpигry, B IIepшIy Чepry дiтей, вaгiтнrдr тa oсiб
пoxиJloгo BiЦo пepeдбaнaTи пеpeпpофiлюBaння aбо дoдaткoBe poзгopтaнн,t
лirкoк нa 6aзi KонкpеTнI.{x вiддiлeнь лiкapeнь aбo iнrшиx зaкlra.цiв Зa
нeoбxiднoстi.
Tеp*tiн _ з I2 6еpезняno 03 квimня 2020 pot<у
9. T.в.o. зaвiдyвa.ra HКМB [У <<Xеpсoнський облaсний лaбоpaтopний
мiстa Hoвa
цrнтp Мo3 УкpaТнш Tеpexoвiй I.B., гoлoBIIим лiкapям КЗ к$\zIЛ
Кaxовко> Гaйдaмaнтyкy I.I., кз dIМC.ц мiстa Нoвa Кaхoвко> 3iнчeнкo 3.I.
pедaкцii гaзrТи <Hoвa Каxoвкa>> тa pе.цaкЦiТ мiськoгo paдio iнфopшryвaти
нaсrлeння пpo ефективнiсть з,цiйснeнн'l IIpoтиeпiдемiчнID( зaxo.цiв з метoro

.пi,цвищення свiдoмoго сTaBJIrння rпoДей /цo оиryaцii щo скJIaJIaся.
ПpoдoвщyBaTи пpogeдeння сrpeД нaсrлеHII,t poз,яснrовaльнoi poбoти з
oязaних з кopollaвipyсoм SARS-CoV.2.
пloблемниx IIиTaIlЬ' пoв
Tepмiн - з 12 беpeзня no a3 квimня 2020 pol<у

10.HaчaлЬникy yпpaвлiння з питaнЬ HC Ta Ц3H мiськоi paДИ
Бapaнiненкy o.I. oпpиJIIo.щrити pirпeння комiсii TЕБ тa HC Чepез зaсoби
мaсoвoi iнфopмaцiТ.

Tеpл,tiн _ нееайнo

11. Кoнтpoль зa BикoHaнняМ pirшення пoкJIaсти нa

yпpaвлiнн,l з питaI{ь HC тa L{3H мiськoi paДИБapaнi
Голoвa кoмiсii
Cекpетap комiсii

нaЧaJlЬникa

Biктop ЗAN4кOBI{Ia
Ельвipa

Iщyк

