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РОЗПОРЩЖЕННЯ
Миколаiв J\ъ 26

Про перехiд до <<жовтоi>> зони епiдне-
безпеки та гIосилення контролю за ви-
конанням протиепiдемiчних заходiв на
територii MicTa Миколаева

Вiдповiдно до змiн, внесених рiшенням засiдання Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 20.09.202I щодо продовження карантину на територiI УкраТни
до постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 09 грудня 2020 року J\Ъl2Зб "Про
встановлення карантину та запровадження обмежув€lJIьних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii
Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY-Z' (далi - COVID-l9), на територii УкраiЪи
продовжено до 31 грудня202| року дiю карантину

Рiшенням Щержавноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки
та надзвичайних сиryацiй вiд 21 вересня 202| року (протокол JФ35) на
територiТ Bcix регiонiв Украiни встановлений <<жовтий> piBeHb епiдемiчноi
небезпеки.

В Миколаiвськiй областi та м.Миколаевi захворюванiсть на COYID-19
зростае з початку серпня. Протягом вересня вiдбувалося поступове
зростання динамiка рiвня госпiталiзацii, станом на 21.09.202I пок€lзник
IIеревищуе допустимi 50О/о та становитъ 58,7О/о.

З початком навч€uIьного року гостро стоТть питання забезпечення
протиепiдемiчного захисту в закладах освiти м.Миколаева. З початку
навч€lJIьного року учнi 25 класiв 1б ЗЗСО MicTa вже знаходяться на
самоiзоляцiТ. На самоiзоляцiТ шеребувае п'ять груп у чотирьох закладах
дошкiльноТ освiти. PiBeHb вакцинацiТ працiвникiв закладiв освiти станом на



20.09.2021 становить: З.ЩО - 60Оh, ЗЗСО - 68О^, заклади профтехосвiти -5tУо, ЗаКЛаДИ

Станом офiцiйно гriдтверджено 45 597
позитивний випадок tнфtкування за весь перlод спостереження.
No
зlп

показники Значення

1 Кiлькiсть осiб iнфiкованих (офiцiйно пiдтверджено) 45597
z кiлькiсть госпiталiзованих 1з1
1J кiлькiсть осiб, якi вилiкувались 4з844
+ Кiлькiсть померлих вiд KopoHaBipycy 1,152
5 Кiлькiсть вакцинованих |57 зз5

Керуючись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту Украiни, статтею
5 Закону Украiни 'ОПро захист населення вiд iнфекцiйних хвороб",
rrостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.01.214 Ns 11 "Про
затвердження Положення про едину державну систему цивiльного захисry"
з метою запобiгання поширенню на територii Украiни KopoнaBipycy COVID-
19 та з урахуванням постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.12.2020
J\Ьl2Зб кПро встановленнrI карантину та запровадження обмежувыIьних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганнrl гIоширенню на територii
УкраiЪи гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY-2) (ri змiнами), з метою недопущеннrI
погiршення епiдемiчноi ситуацii на територii м. Миколаева, протоколу
позачергового засiдання регiональноТ КТЕ,Б i НС при Миколаiвськiй ОДА
вiд 21, .09 .202Ip J\Гs2 б :

1. Адмiнiстрацiям районiв Миколаiвськоi MicbKoi ради, cyMicHo з
ММУ,Щержпродспоживсrryжби у Миколаiвськiй областi (Рябенкова Н.П.),
забезпечити заходи контролю за виконанням карантинних обмежень

господарювання, передбачених гц.нктом 22, 3 постановисуб'ектами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року J\Ъ1236 кПро
встановлення карантину та запровадження обмежуваJIьних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ
Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID- 19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY -2>> (зi змiнами) на пiдпорядкованiй територii.

TepMiH: з 00 годин 00 хвилин2З вересня 202I
та на час дii карантину

2. Началънику управлiння освiти ММР (Личко Г.В.), директору
деIIартаменту працi та соцiального захисту населення ММР (ВасЙленко
С.М.) вжити заходiв щодо забезпечення вакцинацiсю не менше 80 %
праrliвникiв закладiв освiти та соцiального захисту населеннrI

TepMiH: негайно



З, Начальнику управлiння охорони здоров'я МиколаiЪськоi MicbKoi
ради (Шамрай I.B.) сприяти органiзацii виiзних вакцинаJIьних кампанiй длящеплення колективiв закладiв освiти та закладiв соцiального захистунаселення м.миколаева.

TepMiH: постiйно

4, Головам адмiнiстрацiй районiв Миколаiвсъкот Micbkoi ради, cyMicHoз ММУ Щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi (РяЁенко"u Н.П.;та управлiнням з розвитку споживчого ринку департаменту економiчного
РОЗВИТКУ ММР (КУРЛЯК О.М.) ПОСилити дiяльнiст" рЪбо.."" .pyr, з рейдовихперевiрок виконання заходiв карантинних обмеженъ та тимчасових
рекомендацiй суб'ектами господарювання.

TepMiH: на час дiТ карантину

5. Управлiнню транспортного
ММР (Попов Д.Д.) та управлiнню
областi (!анiла В.М.):

- посилити контроль за виконанням протиепiдемiчних обмежень в
|ромадсъкому транспортi ;

- зверIIути особливу уваry на дотримання громадянами встановлених
карантинних та протиепiдемiчних вимог, соцiапьноi дистанцii, перебуваннrIВ ГРОМаДСЬО9'У ТРаНСПОРТi iЗ ВДЯГнУтими засобами iндивiдуЙъного
захисту, У разj виявлення порушень вимог чинного законодавства щодокарантинних обмеженъ забезпечити необхiднi заходи реаryвання.

TepMiH: на час дii карантину

6. Заступнику мiсъкого голови (Андрiенко Ю.Г.) тримати на контролiнеухилъне дотримання керiвниками транспортних пiдприемств, якi здiйсню-
ютъ реryлярнi пасажирськi перевезення в м. Миколаевi вимог постанови Го-
ЛОВНОГО ДеРЖаВНОГО СаНiТарного лiкаря УкраiЪи вiд 21.05.2020 J\b 2з ппрозатвердження Тимчасових рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних
заходiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв на перiод карантину узв'язку з поширенням KopoHaBipycHoI хвороби 1covrn-1 9);.

TepMiH: на час дii карантину

7, Управлiнню гIатрульноi полiцii в Миколаiвсъкiй областi (!анiлав,м.) посилити контроль за дотримання громадянами та суб'ектамигосподарювання карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй пiдчас перевезення пасажирiв в громадсъкому транспортi.

комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй
патрулъноi полiцii в Миколаiвськiй

TepMiH: на час дii карантину



8. Управлiнню превентивноi дiяльностi ГУНП в Миколаiвськiй
областi (Гончаренко I.e.) посилити контроль за дотримання громадянами та
суб'ектами господарювання карантинних обмежень та тимчасових

рекомендацiй в |ромадських мiсцях.

TepMiH: на час дiI карантину

9.Начальнику вiддiлгу iнформацiйного забезпечення департаменту
мiського голови ММР (Сiльман К.В.) провести широке iнформування та

роз'яснювЕtльну робоry через засоби MacoBoi iнформацiТ серед мешканцiв та
суб'ектiв господарювання на територiТ м.Миколаева щодо встановленнrI
((жовтого> рiвня епiдемiчноi небезпеки та запроваджених протиепiдемiчних
обмежень вiдповiдно до встановленого рiвня епiдемiчноi небезпеки.

TepMiH: негайно

Керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi сиryацii вiталiй Луков

О,Герасiлrеrrя З7-З6- 14


