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ПОРЯДОК ДЕНШЙ
I. Про посuлення проmuепidемiчнах зсtхоdiв аqоdо запобizання поLuuренню Hcl
mерumорii "и. Мuколаева zосmроi респiраmорноi хворобu, спрuчuненоi
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.Щоповiдачi: управлiнrrя
здоров'я ММР.

з

питань

НС та ЩЗН ММР, управлiння

охорони

Враховуючи cTpiMKe збiльшення кiлькостi випадкiр захворювання на гостру
респiраторну хворобу COVID-19, спричинену KopoнaBipycoM SARS- СоV-2 (даrri COVID-l9) серед мешканцiв MicTa Миколаевц значне зростання серед захворiлих
кiлькостi випадкiв, якi потребують госпiталiзацiТ, станом на 20 березня складае
101,1 (при HopMi < б0 на 100 тис. населення). Гранична завантаженiстъ лiжок у
закJIадах охорони здоров'я MicTa, якi визначенi як госпiталънi бази для прийому
хворих та осiб iз пiдозрою на COVID-19 складас 856 лiжок або 84,75Ой. Показник

<Коефiцiснт виявлення випадкiв iнфiкуваннл також наближусться до

понаднормових значенъ. Станом на20 березня BiH склав
Обговоривши дану iнформацiю,

1,7,7Уо,

при HopMI < 20Уь

КОМIСIЯ ВИРIШIИЛА:
1..Прийняти до вiдома що cTpiMKe збiльшення кiлькостi випадкiв захворювання на
гостру респiраторну хворобу COVID-l9, спричинену KopoнaBipycoM SARS-CoV-2
(далi - COVID-l9) серед мешканцiв м. Миколаева, значне зростаннrI серед
захворiлих кiлъкостi випадкiв, якi потребутоть госпiталiзацiТ, з метою зниженнlI

2

темпiв поширення гостроi респiраторноi хвороби COVID-19 та забезпечення
можливостi лiкарень MicTa надавати свосчасно допомоry хворим на COVID-19
шJuIхом iх госпiталiзацii, особливо тяжкохворих, а також вiдповiдно до роздiлу III
пункry 2 рiшення ,ЩержавноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та

надзвичайних ситуацiй вiд 23 лютого 2021року Ns б щодо забезпечення посилення
питань ТЕБ НС при
протиепiдемiчних заходiв. Регiональною комiсiсю
Миколаiвськiй ОДА вiд 2|.0З.2021 року протокол Ns 10, гtрийнято рiшення
заборонити на територiТ MicTa Миколасва у перiод з 00:00 годин 24 березн я 20il
року до 24:00 години 04 квiтня 202t року:

з

i

Проведення релiгiйними органiзацiями богослужiнь, якщо не забезпечено
наявностi в спорулi, примiщеннi не менше 10 квадратних MeTpiB на одну особу;
7.2. Приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадятъ
дiялънiсть у сферi громадського харчування (барiв, pecTopaнiB, кафе тощо), KpiM
дiялъностi з наданнrI посJtуг громадського харчування iз здiйсненням адресноТ
доставки замовлень, замовлень на винос та закладiв-громадського харчуваншI в
аеропорту;
1.3. Роботу торговепьно-розвa;кЕLльних центрiв, дитячо-розважапьних центрiв
Bcix форм власностi, KpiM магазинiв продовольчоТ групи, аптек, зоомагазинiв,
магазинiв побутовоТ xiMii та торгiвлi квiтами. Максимапьна кiлькiсть вiдвiдувачiв
магазинiв повинна не перевиIцувати не бiльше одного покупця на 20 квадратних
MeTpiB площi у закJIадах понад 200 квадратних MeTpiB;
1.4. ПрийманЕя вiдвiдувачiв в iнших закладах розвiDк€шьноi дiяльностi;
1.5. Приймання вiдвiдувачiв закладами культури i проведеннlI культурних
1.1 .

масових заходiв, KpiM роботи iсторико-кулътурних заповiдникiв, суб'ектiв

господарювання, пов'язаноi з виробництвом аулiовiзуапъних TBopiB, зокрема
здiйснення KiHo- та вiдеозйомки, за умови обмеження доступу до мiсця зйомки
(знiмального майданчика) cTopoHHix осiб та використання персон€Llrом (KpiM
aKTopiB пiд час знiмального процесу), заryченим до виробництва аулiовiзуального
твору, засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок,
що закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених самостiйно;
1.6. Проведення Bcix масових (розважальних, спортивних, соцiа-rrьних,
рекJIамних та iнших) заходiв (KpiM проведення офiцiйних спортивних заходiв,
вкJIючених до единого к€Lлендарного плану фiзкулътурно-оздоровчих та
спортивних заходiв УкраiЪи, та матчiв командних iгрових видiв спорту
професiйних сrrортивних клубiв без глядачiв за умови дотриманшI у{асниками
таких заходiв вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та здiйснення
обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я 1^lасникiв);
1.7. Роботу закJIадiв громадського харчування та мiсцъ для харчування в
готеJuIх з 2З-i години до 6-i години наступноi доби, KpiM надання послуг з
харчування в готель}Iому HoMepi за замовленням клiентiв;
1.8. Приймання вiдвiдувачiв перукарень, салонiв краси, фiтнес-залiв, KpiM
вiдвiдування особами за попереднiм записом та за умови дотримання вiдповiдних
санiтарних i протиепiдемiчних заходiв;
1.9. Щiяльнiсть ярмаркiв.
TepMiH: до 04.04.2021 року

з

2. Рекомендувати ГУ НП в Миколаiвсъкiй областi, управлiнню патрульноi
полiцii в МиколаiЪськiй областi та ММУ Головного управлiння
flержпродспоживслужби в МиколаiЪськiй областi, в межах комuетенцiТ,
забезпечити контроль за дотриманням суб'сктами господарювання та населенням
вищезЕLзначених обмежень на територii м. Миколасва.
TepMiH: з 24 березня202| року.

З. Виконавчiм

органаN{ Мико;lаТвоъкоТ MicbKoT ради, пiдпри,смстваi\{,
установам та органiзацiям м. Миколасва I{езаJIе}кно вiд форми власностi:
З.1. забезпечити у перiод з 24 березня2021 року по 04 квiтня 2021 року,,з
метою обмеження скушчення осiб в транспортi та на шuихах пря1\,1уванЕя на роботу
(з роботи), установити, iз зберетtенняN{ заробiтноТ плати, для ilрацiвникiв ре}Itиi\{
дистанцiйноi, (надомноi) роботи, KpiM працiвникiв, дJIя яких немо}клив0 встановити
ре}ким дистанцiйноI (надомноi) роботr.r ,ч зв'язку з характером BиKoriyBa}{i,rx
завдань;

З.2. запроfiонувати вiдпустку працiвнпкаý,1 у яItих с iteвиKol]ltcTirHi вiдltустки
за попереднi роки.
TepMiH: на перiод дiТ карантинних обмехtень

rriдприемствам, установам, органiзацiям м. lVIиколасва
нез€Llrежно вiд форми власностi, KpiM установ та закJIадiв якi надають фiнансовi,
банкiвськi та житлово-комунальнi послуги, забезпечують охорону здоров'я,
здiйснюють продовольче забезпечення, енергозабезпечення, водозабезпечення,.
зв'язок та комунiкацiТ, забезпечують функцiонування iнфраструктури
транспортного забезпечення, сфери оборони, правоIIорядку та цивiльного захис,гу,
об'сктiв критичноТ iнфраструктури, у перiод з 24 березня 202I року до 04 квiтня
2021 року вкJIючно установити для працiвникiв режим дистанцiйноТ (надомноi)
роботи.
TepMiH: на перiод дii карантинних обмежень

4. Рекомендувати

5. Управлiнню з питань НС та ЦЗН ММР

забезпечити iнформування
населення щодо запроваджених обмежень на територii MicTa Миколасва за
допомогою ЗМI.
TepMiH: на перiод дiТ карантинних обмежень

6.

Щепартаменту економiчного розвитку ММР довести до суб'ектiв
господарювання, якi провадять дйлънiсть на територiТ непродовольчих ринкiв
MicTa Миколасва, що у випадку недотриманнlI вiдповiдних санiтарних , i
протиепiдемiчних заходiв, з 29 березня 2021року буд" запроваджено заборону на
дiяльнiсть цих ринкiв на територiТ MicTa.
TepMiH: до 24.0З.2021 року

7. Адмiцiстрацiям районiв ММР cyMicHo з ГУНП в МиколаiЪськiй областi
посилити заходи щодо недопущення торгiвлi в мiсцях якi не передбаченi для цiсr'
мети.

TepMiH: на перiод

дii

карантинних обмежень
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8. Вiдлiлу стандартизацiТ та впровадження електронного врядування ММР
пiдгоryвати вiдповiднi перепустки працiвникам критичноi iнфраструктури,га
об'ектiв забезпечення життедiяльностi MicTa для проТзду у громадському
транспортi на випадок запровадження заборони здiйснення регулярних та
нерегуJuIрних перевезенъ пасажирiв автомо бiльним транспортом.
TepMiH: 26 березн я 202I року

9. Управлiнню охорони здоров'я ММР сприlIти в роботi KoMiciT УОЗ О!А з
перевiрки закладiв охорони здоров'я - спецiалiзованих шпиталiв, розташованих у
MicTi Миколасвi.
TepMiH: до 24 березня 2021 року

10. Управлiнню охорони здоров'я ММР забезпечити вакцинацiю проIи

KopoHaBipycHoT хвороби працiвникiв закладiв охорони здоров'я згiдно з наказами
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни.
TepMiH: на перiод дii карантину
11. {епартаменту працi та соцiального захисту населення

ММР органiзувати

збiр замовлень на переIтустки для проiЪду у громадському транспортi, для осiб, якi
здiйснюють догляд за хворими та громадянами похилого BiKy.
TepMiH: на перiод дiТ карантину

Вiддiлу iнформацiйного забезпеченнrI департ€tменту мiського голови ММР
забезпечити розмiщеннrI в засобах масовоi iнформацiТ. та на офiцiйному сайтi
MicbKoT ради, iнформацii щодо запровадження вищезазначених протиепiдемiчних
обмежень на територii MicTa Миколаева.
12.

TepMiH: негайно.
1З. Iнформацiю щодо виконаннjI рiшень KoMiciT надавати головi KoMicii через
управлiння з питанъ НС та ЩЗН МА4Р у встановленi термiни.

II.

Конmроль

за

сво€часнuл,

з(uluLuаю за собою.

Голова KoMiciT

Вiдповiдальний Секретар KoMicii

вuкононня"|у, прuйняmuх ко"uiсiею piu,leHb

ксандр
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