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ПoPЯДoк ДЕшil,IЙ
1. IIpo стaн BцpоBaДжrння пoпepе.ЦIqyBaJlьниx зa>roДiв щoДo
poзIIoBсIо.ЦкrнI{я нoвoi кopoнa вipyснoТ iнфекцii ( CovID.l9) нa теpитopii
мiськoТ РaДlа.

сJгy'иJIи

Пpo сTaII BпpoBa.ryкення пoпеpеДIqrвaJlЬн![x зоroДiв щoДo poзIloBсюДx(eшш
нoвoi кopoнa вipyснoТ iнфeкцiТ ( CovID.l9) нa теpитopii мiськof Paди.
loпoвiDан : Баpанiченкo О.I.
1.

yxBAJII,il.Iи
1. ЗaтвepдIlTkl. €tJIгopиTI\{ дiй opгaнiв yпpaвлiння тa оил цивiльIloгo
зaxIIсTy TП r.цC Ц3 y paзi виявлeння випaДкiв зapaхсeння.сovlD.l9 сepед
нaсeлeння . ,Цoдaтoк

Tеpмiн _ нeеайнo _ do пoкpащeннЯ eпidе*tiчнai cumуацii

2. Кеpiвникaм пiдпpиемсTB, yстaнoB, opгaнiзaцiй всix типiв
Bлaснoстi pекoменДyвaTи
2.

1

;

тa фоpм

физyпиIIиTи,цiяльнiсть нaсTyПI{иx oб'еrстiв (нa нaс кapaнтинy):
. зaкJIa,ци Цpoмa.цськoгo хapЧyBaIIня. ,{oзвoлeнa JIIIшIе он.лaйн

.цoстaBкa пpo.цyкTiB хapчyвaншI
пpoтиeпiдемiчниx зaхo.цiB;
- тopгoвo-poзB€DкaJlьЕi

(кpiм oн.лaйн пос.гryг);

зa yмoBи .цoтpимalrн'[

oцpe}rpD(

цeнTpи' yстaнoви сфepи пoсJtyг тa тopгiвлi

. ПpoМислoBиx тa сiльськoгoсПo.цapсЬкиx
pинкiв;
. пrpyкapнi, yстaнoви побщoBoгo
oбслyгoвyвaнн,l (сaлoни lgaси);
. фiтнес _ uентpiв;
. зaбopoниTи нaдaнЕя плaнoвоТ
стoмaтoлогiчнoi.цollol\{oги y всix
сToluaToлoгiчниx зaкJla.ц€lх yсiх типiв
фopм влaснoстi.
.{oзвoлeнo лишIе дiяльнiсть пpo/ЦyктoBl.гх Мaгaзинiв, сylepl\dapкетiв тa
aптeк з oбмe>кeнolo кiлькiстlo ;пoдeй, якa мoх(е oднoчaс"o

.'.p.Ьy3aTи y
Taкo}к спeцiaлiзoBaниx мaгaзинiв .цитЯЧoгo xapчyBaIIIIя.
Пpaцiвникаlrл цI4D( зaшlqдiв цpи oбспyгoврaннi кepyвaTися
зaсoбaшrи
iндивiдyaльнoгo зtlxистy з дeзiнфeшriйнorooбpoбкoю BiДщpитlо<
Ilogepxoнь.
Tеpлсiн _ з 14 еod.00 хв. I7 беpезнi- 2020 pory dЬ
3 квtm"" 1020 po,у
2.2.IJIЯзarqyпiвлi всix iнIlштх Цpyп тoвapiв (гoспoдаpськi тa
бyдiвeльнi
Мaгaзини) мo>кyть пpиf,пrлaти з€lMoBJIеHo o"-,uiiн aбo тЬлeфoнниlл
зB,язкoм,

пpимiщеннi.

A

aби здiйснIоBaти .цoсТaвкy.
Tepмiн _ з 14zod.00 хв. 17 бepeзня 2020 pory do 3 квimня 2020
potg
3. B штaт}Io*y peхсимi цpo.цoB)I(yоть pобory , oo'p,' aHHя

пpoтиепiдeмiнних зaxo.цax :
- бaнки;
. пoIшTоBi вiддiлення;
. aBToзaцpaвнi стaнцii;
- стaнцii тeхнiчнoгo oбс.ггщoByBaI{ня.
an'?
+. Jaoopoнити пpoBеДeнrrя всiх h{aсoBI.D( (щyльrypнI{x' poзBФкЕUIЬIlих,
спopтиBIIиx, сoцiaлЬ}llDь pелiгiйншс' peкJIaМнI.D( тa iншlиx) зaxoдiв
y якIitx 6.p"
)Чaсть пoнa.ц 10. oсiб, ryiм зa:<oдiв, нeoбxiдн|D(. NIЯ зaбезпeчеIilUI poбoти
BикоI{aBчoгo комiтетy мiськoi paди.
Tеpл,tiн _ з l4eod.00 хв. 17 бepезня 2020 polуl do 3
квimня 2020 poку
5. 3aбopoнити:
. peryЛяpнi тa нeprryляpнi пеpeвезеЕня пaсarкиpiB aBTol\,loбiльним
тpaнспopToМ y пpимiськoмy, мixсмiсЬкoмy вlтyтpilшнЬoМy i
мiхroблaснoмy
сIIoJIyЧeшIi (крiм ПеpeBeзeнЕя ЛrгкoBиI\,lи u"'o*oбi,^n,;;
. IIepеBезенIUt пoнa,ц 10 пaсaжиpiв oднoчaснo B o/щIol{y
TpaнспopTlloМy зaсoбi y мiськoмy aвToМoбiльнorvry тpaнспoрTi,
щo здiйсrтroe
peryJl,Ipнi пaсоrсиpськi пepeBeзrння нa мiськиx мapшpyтaх y
зви.raйнoпry
pexсrмi pyхy;
- IleprBeзrння поЕaД 10 пaсaхrиpiв oднouaсI{o B aBтoбyсax, якi
B}Iкoн).tоTь prryляpнi пaсaтсиilськi ПеpeBeзeнн'l IIa мiськиx
aвтoбyснlо<
мapшpyгax в pея<имi l\,Iapшpyгнoгo тaксi;
зaТз.ц нa тep}ITopiro aвтoвoкзalry aвтoбyсiв, якi
зДiйснIоIоTь
пepeBезeнIUI пaсa)I0,Ipiв y пpшuiськotшy, мixсмiськolvly Bl{yтрiшrньo
oблaснorvry i
мiхсoблaсI{o}fy сIIoJIyЧeннi, тa pеa.гriзaцilo aBToBoкзЕl"JIoI\{ квиткiв
aвтoмoбiлЬIil[x
первiзникa:vr, якi BикoЕтyють тaкi пepeBeзeнпя.

Teplwiн _ з I2 zod,00 хв. I8 бepезня 2020

polу do 3 квimня 2020 poку
6. PекoмeIЦyBaти poбoтoдaвц"' op.a,,iзyвaти
дистaнцiйнy poбory для
пpaцiвникiв.
Tepлtiн - нееайнo, do oкpe]Иo?o poзnopяdЭrcення
вiддi.lтУ пoлiцii
пoлiцiТ Ущaihи в
Хepсoнськiй oблaстi Poгoжиrry o.B. B)I(ити "uцioнa.гrьнoТ
зaxo.цiв:
.цo негaйнoгo пpипинеIrня стиxiйнoi тopгiвлi I{a Tepитopii
мiськoi
paДИ;
7

. HaхalьчшчtIк
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.цJIя зaбeзпeчeння Bl{кoнaЕн't пoсT€lIIoBи Кaбiнery
Мiнiстpiв Укpaiни Nэ
2|5 вщ 16 беpeзrrя 2020poкy.
8. BизнaчIITИ Нa тepитopii мiськoi paДИ,мiсцeм
oбсepвaцii нaселеHIIя y
BI{пa,цкaх цiдoзP! нa гoстрy peспipaтop}Iy
xвopoбy сovЬ-r9 пpимiщrнн,l

сaнaтopirо <фyxсбо.

9. Bизнaчити КП

NIЯ пepeBeзeншl кoHTaкTIIlоl oсiб y
гoсTpy peспфaтop'y *'Jpoбy COVID-19, спpиIlиIrеЕy
кopoнaвipyсом SARS-C. У -2. дo Bи.IIaчrнш< мiсць
oЬсеpвaцii.
10. Haчa.пьЕикy вiддiлry eкoнoмiчI{oгo вiддiлy тЬ
тopгiвлi Maлiй T.М.
oпрaIsoBaти питaнн,t з кеpiвникaми TopгoBиx
Меpe)к нa пiдпopядкoвaнiй
теpитopiТ aДpeснoi дoстaBки нa oн.лaйII зa}IoBлeI{шI
пpo.щrкTiв тa зaсoбiв
пеpшroi нeoбxiднoстi
BиIIa.цк€lx

пiлчи-нa

<<Aзтoцeнщ >>

Tepл,tiн: нeвidrcпаdнo - do nОrypащення eпideлцiчнoi
cumуацii
1 1.HaчaлЬникy Упpaвлiння пPaцi
з€lxисTy нaселенIlll
'u "oцi*Ьнoгo
Paдvl Стoянтyк o.М. :

мiськoi
. сTBopиTи
lpyпи щoДo зaбезпечeння oсiб пoxиJloгo Blr(y Ta
1\,l€lJIoзElxищeн}Гx BеpстB нaселeнн,., якi
1\{€lIoTЬ нaйбiльцrий pизик Haстaнн'I
лeтaJIЬних, нaслiдкiв цpo.цoBoJIЬстBoM' лiкaми
Ta гIpr/ц]vlrTai\,rи пеprпoi
неoбxiднoстi.
. зaбезпеtIиTи тepмiнoвy
пiдгoтoвкy BoЛol{теpiвo зoкprivfa з мe.циЦlolo
oсвiтolo, шlя Тx N{o)IgIиBoгo защrЧeння
дo poбoти iз x'opим И Нa кopoнaвipyс
сOYID-19.
12.КoщpoЛь зa Bикoнaнн'tм piшeння пoкJIaсти нa нaЧaльникa
yпpaBлlнIl't з п}ITaIIь HC тa I{3H мiськoi
PaдпБapaнi
Гoлoвa кoмiсiТ
Cекpeтap кoмiсii

Biктop ЗAМКoBI,{Iz
Ельвipa fшгytс

