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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про заходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi ситуацiТ
пов'язаноi з поширенням на територii Новокаховськоi MicbKoi ради гостроi
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоi корона BipycoM SARS-CoY-2.
1.

СЛУХАЛИ:

1. Про заходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi ситуацii
пов'язаноi з поширенням на територiТ Новокаховськоi мiськоi ради гостроi
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоi корона BipycoM SARS-CoV-2.
lоповidачi : Папаянi Л. В.

УХВАЛИЛИ:

1. Вiдповiдно рiшенню регiональноТ KoMicii з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй вiд 06 листопада 2020 року
протокол Jф 62 на територiТ м. Нова Каховка встановлено (помаранчевий>>
piBeHb епiдемiологiчноТ небезпеки.
2. .Щодатково до протиепiдемiологiчних обмеженъ встановлених для
(зеленого)> та (жовтого> piBHiB епiдемiологiчноi небезпеки з 00 годин 00
хвилин 09 листопада 2020 року заборонити:
- проведення масових (культурних, спортивних, соцiалъних, релiгiйних,
рекJIамних та iнших) заходiв за }п{астю бiльш як 20 осiб (у разi проведення
заходiв з кiлькiстю учасникiв до 20 осiб органiзатор забезпечус дотримання
мiж учасниками фiзичноI дистанцii не менше нiж 1,5 метра);

- дiяльнiсть закладiв, що надають послуги з розмiщення, KpiM готелiв;
- вiдвiдування закладiв освiти здобувачами освiти групами кiлькiстю

бiлъш як 20 осiб, KpiM закладiв дошкiльноi, загальноТ середньоТ, позашкiлъноТ
та спецiалiзованоi мистецькоi освiти;
- проведення закJIадами охорони здоров'я
планових заходlв з
госпiталriзацiТ, KpiM :
- надання медичноТ догlомоги внаслiдок ускJIадненого перебiry
вагlтност1 та пологlв;
- наданЕrI медичноi допомоги вагiтним, родiллям, породiллям,

новонародженим;

- наданнJI медичноi допомоги у спецiалiзованих вiддiленнях закладiв
охсрони здоров'я пацiентам з онкологiчними захворюваннями;
- надання палiативноТ медичноi допомоги у стацiонарних умовах;
- наданнrI плановоi медичноТ допомоги закладам охорони здоров'я

регiонального рiвня, що надають високоспецiалiзовану допомоry, за умови
дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

-

проведення

iнших невiдкладних
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термiнових заходiв

з

госпiталiзацii,
якщо внаслiдок ik перенесення (вiдтермiнування) icHyc значний ризик дJuI
життя або здоров'я людей.
Пацiенти) яким надаетъся медична допомога у зв'язку з проведеншIм

планових заходiв

з

госпiталiзацii, пiдлягають тестуванню

на COVID-i9

вiдповiдно до стандартiв MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи;
- дiяльнiсть спортивних залiв, фiтнес-центрiв, KpiM спортивних за-гliв,
фiтнес-центрiв, якi здiйснюютъ приймання вiдвiдувачiв не бiльше однiсi особи
на
10 кв. MeTpiB примiщення;
- приймання дiтей до дитячих закJIадiв оздоровлення та вiдпочинку.
- приймання вiдвiдувачiв закJIадами торговелъного (у тому числi в
магz}зинzlх, що розташованi у торговельно-розважапьних чентрах) i побутового
обслуговуваннrI населення, KpiM випадкiв забезпечення перебування у
примirценнi не бiльше одного вiдвiдувача на 10 кв. MeTpiB торговельноi площi;
дiяльнiсть з наданнrI послуг громадського харчування, KpiM випадкiв
приймання вiдвiдувачiв iз забезпеченIuIм наповненостi не бiльш як на 50
вiдсоткiв посадкових мiсць у примiщеннi закладу.
На входi до передбачених цим пунктом закладiв, мiсць проведення
зzlходу, де встанOвлено обмеження щодс максимаJIьноТ кiлькостi осiб залежно
вiд площi, розмiщуються iнформацiйнi матерiа-гlи iз зазначенням можливоi
максимЕLпьноi кiлъкостi вiдвiдувачi в.
Органiзатор заходу, власник закJIаду, якпtа приймае вiдвiдувачiв,
кiлькiсть та обмежити досryп
зобов'язаний контролювати
разi
перевищення догIустимоТ кiлькостi вiдвiдувачiв.
З. Начальнику НК МВ ГУ ДСНС Украiни в Херсонськiй областi
Кривошееву А.О.
метою недопущення розповсюдження COVID-19
забезпечити дезобробку мiсцъ масового скупчення людей, вулиць, об'ектiв
тощ0 на територii MicTa.
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4. Начальникам Новокаховсъкого вiддiлу полiцiТ ГУ нацiона-гtъноi полiцii
УкраТни в Херсонськiй областi Рогожину О.В,, Новокаховського управлiння
Головного управлiння Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi
Собко С.М. директору КП <Мунiцип€Lпьна охорона) Нечеса М.М.

забезпечити систематичну дiяльнiсть СОYID-патрулiв у пiдпорядкованих
населених пунктiв, спрямувавши ik роботу на проведення перевiрок щодо
викOнання протиепiдемiчних заходiв, затверджених постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи ъiд22 лиlтнrl 2а20 року J\b б41 (зi змiнами),та
розпоряджень Головного державного санiтарного лiкаря УкраiЪи згiдно з
вiдповiдним piBHeM епiдемiчноТ небезпеки.
Нача-гrьнику вiддiлу освiти НовокаховськоТ мiсъкоТ ради
Микитенко Л.М.:
5.1. Провести батькiвськi збори в дистанцiйному форматi для вивчення
думки батькiв стосовно дистанцiйноi форми навчаннrI учасникiв освiтнього
процесу.
TepMiH - do 12 лuсmопаdа

5.

2020 року

5.2. Встановити, що:

-у

випадку надходженнrI звернень вiд батъкiв щодо переходу на

дистанцiйrry форrпгу навчання та прийняття вiдповiдних рiшенъ батькiвськими
зборами oKpeMi навчальнi заклади можутъ переходити на дистанцiйну форму
навчання;
- у разi пропуску заЕjIть учнями за сiмейними обставин€tми заклади
освiти не можуть вимагати медичноТ довiдки вiд лiкаря за пропуск занять.
6. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Тарабака О.А.

Голова KoMiciT
Секретар KoMicii
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