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РОЗПОРЯД}КЕННЯ
вiд 26.08.202| р. Миколаiв J\ъ 25

Про додатковi заходи щодо запобiгання
поширенню COVID-l9 та посиленшI
контролю за виконанням протиепiдемiчних
заходiв на територii MicTa Миколасва

Станом на сьогоднi в УкраiЪi сшостерiгаетъся погiршення епiдемiчноТ
сиryацii з коронавiрусноi хвороби COVID-l9. Вже заресстроване З-денне
перевищення коефiцiснry виrIвленшI випадкiв iнфiкування COVID-l9 у IBaHo-
Франкiвськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй та Хмельницькiй областях. Також
зареестровано З-денне перевищення динамики рiвня госпiталiзацiй хворих, на
COVID-l9 у Рiвненськiй областi. Зазначене си,гуацiя неминуче призведе до
переходу зазначених областей до <жовтого)) рiвня епiдемiчноi небезпеки з бiльш
жорсткими карантинними обмеженнями.

В Миколаiвськiй областi на сьогоднi зберiгаеться епiдемiчна сиryацiя
притаманна <<зеленiй>> зонi епiднебезпеки, гIротs захворюванiсть тея( зростае.
Зареестровано пiдйом захворюваностi у м.Первомайську, в м.Миколаевi
епiдсиryацiя стабiльно напружена. За останнiй мiсяць вiдбувасться поступове
зростання коефiцiснry виJIвлення випадкiв iнфirсування (з 1,6Оh до 2,5Оh),
показникiв рiвня госпiталiзашiй (з 8,2 до 10,9) та динамики рiвня госпiталiзацiй (з
-I7,|o/o ДО +З5,6%).

ВiдбувастьQя зния(ення кiлькостi обстелtень на KopoHaBipycHy хворобу як
ПЛР-методом, так i швидкими тестами (показник на 100 тис. населення знижено з
1020 станом на 1 травня до 520 на 16 серпня), що неминуче призведе до значцого
зни}кеннrI пок€lзника охопленшI тестуванIшм та, як наслiдок, - перехiд до бiльш
жорсткого рiвrrя епiдемiчноi небезпеки.

Також ocTaHHiM часом зни}куеться покtlзник охопленЕuI вакцинацiсю серед
населеншI МиколаТвськоТ областi. Питання щодо темпiв вакцинацii на територii
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МиколаiЪськоТ областi розглядаJIося на позачерговому засiданнi регiональноi
KoMiciI з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй при
IчIиколаiЪськiй облдержадмiнiстрацiТ вiд 1 8.0 8.202 1 протокол JФ23

Нагальним е питанIuI вакцинацii працiвникiв закладiв загальноi середньоi
освiти, якi повиннi бути щепленi не менш нiхt 80% всього колективу. i;

В разi погiршення епiдсиryацii передбачасться лиференrliйний гriдхiд до
роботи Bcix суб'екгiв господарюванш i, в IIершу черц, об'екгiв <критичноi)>
iнфраструкцри, ялотй буле залежати вiд кiлькоотi щоплених проти COVID-19
працiвникiв, з розрахунку не менше 80%.

Станом 26.08.2021 всього в м.Миколасвi офiцiйно пiдтверджено 44795

Керуючись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту УкраiЪио статгею 5

Закону Украiни "Про захист населення вiд iнфекцiйних хворобО', постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Уrqpаiни вiд 09.01.214 .hlЪ 11 "Про затвердження Положення
гtро €диlry державну систему цивiльного захисry" з метою запобiгання
поширенню на територii Украihи KopoнaBipycy COVID-l9 та з ypaxyBaHH.,IM
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 09.|2.2020 J\bl236 кПро встановлення
карантину та запровадженнlI обмежувальних протиспiдемiчних заходiв з метою
зашобiгання поширенню на територiТ УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби
COVID-l9, сцричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2) (зi змiнами), з метою
недопущення погiршоння епiдемiчноi сиryацii на територii м. Миколаiв:

1. Начальнику управлiння охорони здоров'я МиколаiвськоТ MicbKoT ради
(Шамрай I.B.) спiльно з керiвниками закладiв охорони здоров'я MicTa забезпечити:

1.1. ФормуваншI щотижневих планiв по охопленню вакцинацiсю "'Ъiд

KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9 у розрiзi rгунктiв щепленшI, центрiв вакцинацiТ
I.tаселення, мобiльних бригад з iмупiзацiТ (MiHiMa-TrbHa очiкувана кiлькiсть щеплень
на день на один rryшкт щепленшI - 50, на один центр вакцинацii населення - 50 i
бiльше, на одну мобiльну бригаду - 100);

1.2. Щоденний монiторинг виконанtul показникiв охопленнrI вакцинацiею
вiд KopoHaBipycHoi хвороби COVID-19, у тому числi у розрiзi гryнкгiв щепленFя,
центрiв вакцинацii населенrrя, мобiльних бригад з iмунiзацiТ;

1.3. Проведення роботи з керiвниками центрiв первинноТ медико-санiтарноi
допомоги щодо акгивiзацii iнформуванrrя .шiкарями загальноi практики
сiмейними лiкарямио лiкарями-терагIевтами населення шляхом проактивних
продзвонiв щодо можJIивостi вакцинацii вiд KopoнaBipycнoT хвороби COVID-19,
графiку роботи fa мiсць розташування tryнкгiв щеплень та центрiв вакцицачiТ
населенIш, запису на вакцинацiю та нагадування щодо TepMiHiB повторноi
вакцинацii.
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позитивний випадок iнфiкування за весь перiод спостерех(еннrI

No

зlп
показники Значення

1 Кiлькiсть осiб iнфiкованих (офiцiйно пiдтверджено) 44,795

z кiлькiсть госпiталiзованих 67
] [tiлькiсть осiб. якi вилiкува-цись 43480
+ Кiлькiсть померлих вiд KopoHaBipycy 1 135
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1.4. CyMicHo з керiвникам закJIадiв охорони здоров'я, на базi яких
функrliонують гtункти щеплення, центри вакцинацii населення розглянути
можливiсть перегляду та продов}Itення графiкiв роботи гryнктiв щепленнrI, центрiв
вакцинацiТ з урахуванням моп<.тlивостi ik роботи в зручний для населення час, у
ToIvry числi у вихiднi та святковi днi.

1.5. Збiльшення кiлькостi обстежених осiб на COVID-19 методом ПЛВ, та

рекомендувати обстеження осiб, якi мtши контакт з пiдтвердженим випадком
коронавiрусноi хвороби COYID- 1 9.

1.6. IнформуваннrI керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноТ
надзвичайноi сиryацiТ природного характеру, rtов'язаноТ iз поширеЕ}Ir{м
KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9 на територii MicTa Миколасва про досягнен}uI
щотижневих планiв по охопленню вакцинацiЬю вiд KopoHaBipycHoT хвороби
CovID_19. ,,l iu

TepMiH: щотижнево на перiод карантину

2. Головам адмiнiстрацiй районiв МиколаiЪськоТ MicbKoT ради, cyMicHo з

ММУ Щержпродспоживслужби у МиколаiЪськiй областi (Рябенкова Н.П.) та
управлiнням з розвитку споживчого ринку департаменту економiчного розвитку
ММР (Курляк О.М.) продовжити дiяльнiсть робочих фуп з рейдових перевiрок
виконання заходiв карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй
суб' сктами господарювання.

TepMiH: на час дiТ карантиrry

3. Начальнику управлiння освiти ММР (Личко Г.В.), директору
департаменту працi та соцi{ulьного захисту населення ММР (Василенко СМ.)
вжити заходiв щодо забезпеченIuI вакцинацiсю не менше 80 % праuiвнцрiв
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закладiв освiти та соцiа.гtьного захисту населення
TepMiH: негайлIо

4. Управлiнню транспортного комплексу, зв'язку та телокомунiкацiй ММР
(Попов Д.Д.) та управлiнню патрульноI полiцiТ в Миколаiвськiй областi (!анiла
В.М.): l,- посилити контроль за виконанням протиепiдемiчних обмеженl,i в

|ромадському транспортi;
- звернути особливу уваry на дотримання |ромадянами встановлених

карантинних та протиепiдемiчних вимог, соцiальноi дистанцiТ, перебування в

цромадському транспортi iз вдягнутими засобами iндивiдуttпьного захисту. У разi
виlIвленIuI порушень вимог чинного закоЕодавства щодо карантинних обмежень
забезпечити необхiднi заходи реаryвання. , l:ir,

TepMiH: на час дii карантину

5. Засryпниlсу мiського голови (Андрiенко Ю.Г.) тримати на контролi неу-
хильЕе дотримання керiвниками транспортних пiдприемств, якi здiйснюють реry-
лярнi пасажирсьдi перевезеншI в м. Миколаевi вимог шоста[Iови Головного
державного санiтарного лiкаря УкраТни вiд 21.05.2020 Ns 2З <<Про затвердження
Тимчасових рекомендацiй щодо оргаллiзацii протиепiдемiчних заходiв при шаданнi
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посJIуг з перевезенIuI пасажирiв на перiод карантину у зв'язку з пошир9ннrIм
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-I9)). 

]

TepMiH: на час дiТ карантину

6. Управлiнлтю патрульноi полiцii в МиколаiЪськiй областi (Щашiла В.М.)
посилити контроль за дотримання громадянами та суб'сктами господарювання
карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй пiд час перевезення пасажи-
piB в громадському транспортi. 

. ,

TepMiH: на час дiТ карантину

7. Управлiнню превентивноi дiяльностi ГУНП в МиколаiЪськiй областi
(Гошчаренко I.e.) посилити контроль за дотриманIuI громадянами та субОектами
господарювання карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй в

|ромадських мiсцях. ,i

TepMiH: на час дii караrrгину

8. Начальнику вiддilry iнформачiйного забезпечення департаменту мiського
голови ММР (Сiльман К.В.) забезпечити постiйне iнформування нас9лення про
мiсця розмiщення, графiки роботи та будь-якi змiни щодо режимiв роботи гryнкгiв
щепленнrI та центрiв вакцинацii населення шляхом розмiщення iнформачii на офi-
цiйних сай,гах MicbKoi ради, засобах масовоi iнформачii та соцiальних мережах..

TepMiH: на час дiТ карантину

Керiвник робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичайноi сиryацii

О.Герасiмеrrя З7-36-14

вiталiй луков
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