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КЕРIВНИК РОБIТ
з лIквIдлшi нАслцкIв мЕдико_БIологrчноi

нАдзвичдйноi ситуАцri природного хАрАктЕруо пов,яздноi
в поширЕннrIм KoPoHABIPyCHoi хвороБи CovID-19 нА

тЕриторri MrcTA миколА€вА

вул.Адмiрадьська 14, м.МиколаТв, 54001, тел.37-36-14, факс З7-З6-17, E-mail: ns(@mkr.ada.gov.ua

розпоряджЕннrI
вiд 12.03.202I р. Миколаiв N9 24

Про заходи щодо запобiгання поширенню
гостроi респiраторноТ хвороби COVID- 1 9
на територii м. Миколаева

з 28 лютого на територii Миколаiъськоi областi iндикаторний показник kpiBeHb
госпiта_шiзацii> знаходиться на понаднормовому piBHi, та станом на 8 березня склав 723
(ПРИ HoPMi < 60 На 100 тис. населення). Показник кКоефiцiе", 

"r""п.ння 
випадкiв

iнфiкуваrrня) також наближуеться до понаднормових.значень. Станом на 8 березня BiH
склав |9,6ОА, при HopMi <20Уu

Станом на ранок |LOз2021 всього в м.Миколаевi офiцiйно пiдтверджено 29567
позитивних випадкiв iнфiкування за весь перiод спостереження. Протягом ocTaHHix 3
тижнiв. вiдбуваеться.. постiй".л:qlр-ення кiлькостi нових 

"".ruд*iu 
захворюваностi

В закладах освiти:
- дошкiльноf освiти - 35 (працiвники - 29 та б дiтей), кiлькiсть контактних осiб -

3а3 (у т. ч. дiтей - 289). На самоiзоляцii перебувае 16 груп у 10 ЗДО
- у школаХ кiлькiсть осiб з пiдтвердженим дiагнозом CovID-19 - 278, з них дiтей_ 119. КiлькiстЬ контактних осiб - 4'119, з них дiтей - 466|. На самоiзоляцii знаходяться

здобувачi освiти 156 класiв у 37 ЗЗСО.
щля госпiталiзацii rrацiснтiв з гострою коронавiрусною хворобою covlD-lg

введенi в дiю шпиталi заГалоМ на 915 лiжок (б1% загальномiсько.о пi*по"ого фонду).
Киснева мережа забезпечус киснем 82% лiжкового фонду, призначеного для лiкування
хворих на COVID-19.

робочими групами проводяться рейдовi обстеження об'сктiв торгiвлi на
пiдпорядкованiй територii. Протягом лютого обстежено 738 суб'ектiв.

lpaTo 1 и COVID-19
No

зlп
показники Значення

1 29 56,7
2 кiлькiсть госпiталiзованих 68l
J Кiлькiсть осiб, якi вlалiкувалЙБ 21 02з
4

524



У перiоД з 7 лютогО по б березня202l року в м. Миколаевi вiдносно працiвникiв
розважальних закJIадiв, якi у порушення постанови Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд 9грудня 2020 року Nч 12Зб здiЙснювали вiдвiдування громадян пiсля z4.oo годин,
складено 46 протоколiв про адмiнiстратиЬнi правопорушення за ч. 1 ст.44-З КУпдП.ПiД чаС проведеннЯ працiвникаллИ Нацiопальноi полiцiТ lцоденних заходiв
бiльшiстЬ такиХ правопорУшенЬ виявленО у барах кПерехрестя> - 1з (й".;;;;";;;,,^Б,
<Янкi-Бар>> - |2 (Московська, |2), кЕдiсон> - 10lпр. Щентральний, 82А).

З 25 ЛЮТОГО В МИКОЛаевi розпочався перший етап плановоТ вакцинацiI вiд CovID-
19, В першу чергу щепJIеЕЕя отримають люди з критичним ризиком iнфiкування та
розвиткУ COVID-19 i Ti, що виконуIотЬ критичнi функцii в боротiбi з пандемiею. Станом
на 09.03.2021 вакциновано 250 осiб.

КеруючиСь статтеЮ 75 Кодексу цивiльного захисту Украiни, статтею 5 Закону
УкраiЪи "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", постЙвою Кабiнету MiHicTpib
УкраiнИ вiд 09.01.2014 Jt 11 О'Про затВердженнЯ ПоложенНя lrрО сдину державну
систему цивiльного захисту" з метою запобiгання поширенню на територii Украiни
KopoHaBipYcy COVID-19 та з ур€жуванням llостанови КабiнЪту MiHicTpiB Vкратни вiд 09
|РУДня 2020 року Jф 12зб <Про встановлення карантину та запровадження
обмежуваЛьних проТиепiдемiчНих заходiВ з метоЮ запобiганн" .rо-"р""ню на територii
УкраiЪи гостроi респiраторноТ хвороби COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipy.o, ЪдdS-
СоV-2> (зi змiнаМи вiдповiДно дО постанови, кмУ вiд 17 nтoro.o 2О2|р: J1ц l04) та
протоколу No8 вiд 10.03.21 позачергового засiдання регiональноi ктЕБ i нс при
МиколаiЪськiй О.ЩА:

1. Начальнику управлiння охорони здоров'я ММР (Шаr,lрай I.B.):
1.1. Забезпечити виконання Щентрами первинноi r"дriо-"u"iтарноi допомоги, вяких функцiонують мобiльнi бригади з вакцинацiТ вiд COVID-l9, не менше l00

вакцинацiй на день в розрахунку на одну мобiльну бригаду, згiдно з .щорожньою картою
у редакцii наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 09 n.ro.o 2021 року М21з.

TepMiH: на час дiТ карантину

I.2. ЗабеЗпечитИ дотримання iнфекцiйного контролю в центрах первинноi
медико-санiтарнот доIIомоги та полiклiнiчних вiддiленнях лiкарень, у тому числi
розмежування потоКiв пацiентiв. Прийом хворих з ознаками гострих респiрЬторнихзtжворюваIIь здiйснювати в примiщеннях з окремим входом. Не допускати скупчення
вiдвiдувачiв закладiв охорони здоров'я в коридорах, бiля ресстратури тощо,

TepMiH: на час дii карантину

2. .ЩиректорУ департаменту економiчного розвитку ммр (Шулiченко Т.В.)
довости до керiвникiв ринкiв iнформацiю щодо необхiдностi .ro."n"r" виконання
протиепiдемiчних заходiв.

TepMiH: негайно

3 АдмiнiСтрацiяМ районiв МиколаiЪськоi мiськоi ради, cyMicHo iз
спiвробiтниками Гу Щержпродспоживслужби у Миколаiъськiй оъластi, Вп Гунп вмиколаiъськiй областi, працiвникаtrли деrrартаN4енту економiчного розвитку ммр
вiдновити Щоденну'роботу рейдових груп З обстеження суб'ектiв господарювання
стосовнО дотриманНя протиепiдемiчниХ обмеженЬ на пiдпорядкованiй територiТ.

TepMiH: негайно



4. Керiвникtlпл установо суб'ектiв господарювання, якi обслуговують вiдвiдувачiв,
забезпечити виконання протиепiдемiчних заходiв, а саме:

- маркування для перебування в черзi з дотриманням дистанцii Milk клiентами не
менш як 1,5 метра;

- наJIежний контроль за використанням прапiвникаrrли засобiв iндивiдуального
захисту, зокрема захисними масками або респiраторами;

- не обслуговувати покупцiв/вiдвiдувачiв без одягнутих засобiв iндивiдуа;rьного
захисту, зокрема захисних масок або респiраторiв, якi закривають Hic та рот, у тому числi
виготовлених самостiйно, за винятком обслуговування за межами булiвлi суб'скта
господарюваIIня (через BiKHa видачi, тераси тощо);

- створити центра;liзований збiр використаних засобiв iндивiдуального захисту в
oKpeMi контейнери (урни).

TepMiH: на час дii карантИну

5. Управлiння трансПортногО комплексУ, зв'язку та телекомунiкацiй ммР (Попов
Д.Д.):

5.1. CyMicHo iз управлiнням патрульноi полiцiI в МиколаiЪськiй областi
забезпечитИ контроJЪ виконання протиепiдемiчних вимог пiд час здiйснення
IIасажирських перевезень.

TepMiH: на час дii карантину

5.2, CyMicHo з ГУ НП в МиколаiЪськiй областi проводити IIеревiрки станцiТ
кмиколаiв-вантажний> стосовно виконання протиепiдемiчних заходiв на рухомому
складi примiського сполr{ення.

TepMiH: на час дiI карантину

5.3. Тримати на контролi виконання рiшень наради вiд 1|.0з,2о211 за r{астюпредставIIикiв управлiння патрульноi полiцii в МиколаiЪськiй областi та Пiвденного
мiжрегiонального управлiння Укртрансбезпеки у Миколаiъськiй областi з пiдприемцями,
керiвникаlли пiдприемств, органiзацiй та установ, якi надають послуги з перевезень
пасажирiв громадським транспортом, щодо неухильного дотримання встановлених
карантинних вимог у транспортних засобах.

TepMiH: на час дii карантину

5.4. З метою зменшеЕня транспортного навантаження в ранкову годину-пiк та
попередження скупчення людей на зупинках громадського трансrrорту, звернутися до
керiвникiв вищих навчаJIьних закладiв з пропозицiсю щодо ,raрar"""r"" початку
навчання на 10:00 годину ранку.

TepMiH: до |7,0З.202l

6. Начальнику угIравлiння освiти ммР (Личко Г.В.):
6.1. Надати до департаI\{енту фiнансiв \4мР пропозицiю щодо видiлення коштiв

дJUI заку,пiвлi дезiнфекцiйних засобiв та засобiв iндивiдуа-пьного захисту для заклЬдiв
освiти MicTa,

TepMiH: у разi необхiдностi

6.2. ЩоденнО надавати до ммУ Щержпродспоживслужби у МиколаiЪськiй
областi iнформацiю щодо ситуацii iз захворюванiстю на COVID-l9 серел вихованцiв та



працiвникiв закладiв освiти (кiлькiсть хворих, контактних, класiв/груп на самоiзоляцiТ
тощо).

TepMiH: щоденно на час дii карантину

6.з. В зв'язку з пiдвищенням захворюваностi серед учнiв на гострi респiраторнiхвороби у MicTi Миколасвi, та з метою недопущення подсlльшого розповсюдженнязахворювання, проводити щоденний монiторинг стану захворюваностi та надавати
пропозицii щодо заходiв по запобiганню збiльшенню захворюванъстi серед вихованцiв та
працiвникiв закладiв освiти.

TepMiH: на час дiI карантину

7. ммУ Щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi (Рябенкова Н.П.)
посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санiтарного законодавства i
здiйсненням протиепiдемiчних заходiв розважальними закладами MicTa.

TepMiH: на час дii карантину
8. Юридичному департzlменту ММР (Бочаровiй I.B.) проаналiзувати можливiсть

призначення }.tIовноважених посадових осiб, якi мають право складати протоколи про
адмiнiстративнi правопорушення на викоЕання завдань визначених пунктами 4.7, 4,2
протоколу засiдання регiональноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй при облдержадмiнiстрацii вiд 11 сiчня 2021 року JФl" Iнформацiю
щодо зазначеного питання надати до штабу з лiквiдацii наслiдкiв НС через 1тlравлiння з
питань Нс та цзн ммр на електронну ацресу ns@rцkrada.gov..ua

TepMiH: до 19.03.2021

9. Управлiнню З питань Нс та Щзн Миколаiъськоi мiськоi ради (герасiменi о.д,)
ЧеРеЗ МiСЦеВУ аВТОМаТИЗОВаНУ систему централiзованого о.rо"iщ"rrrr" кожнi 20 хв.
IIРОВОДИТИ iНфОРМУВаННЯ НаСеЛення щодо дотримання заходiв безпеки пiд час
поширення KopoHaBipycHoi хвороби COVID- 1 9.

TepMiH: на час цii карантину

10. Керiвникам структурних пiдроздiлiв МиколаiЪськоi MicbKoT ради, керiвникам
ком},наJIъних установ та пiдприемств Миколаiвськоi MicbKoT ради проводити щоденне
iнформування населення стосовно оперативноi роботи по боротьби iз KopoHaBipycoM,
результатiв перевiрок/рейдiв, встановлення та дотримання протиепiдемiчних ,rордa ,u
обмежень тощо через власнi сайти та/або сторiнки уЪоцiа-пьн"",.p.*u".

TepMiH: на час дii карантину

Керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi ситуацii вiталiй Луков


