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КЕРIВНИК РОБIТ
з лIквIддцti нАслIдкIв мЕдико-БIологrчноi

нАдзвиtlАйноi сЙтудцri природног.9 хАрАктЕру, пов,яздноi
IЗ ПОШИРЕННЯМ KOPOHABIPYCHOI ХВОРОБИ COVID-19 НА

ТЕРИТОРII MICTA МИКОЛА€ВА

тел.З7-36- 1 з,|-з6-|1

розшоршхtЕнItя
МиколаТв JФ 27вiд 08.12.2021 р.

Про посилення заходiв контролю за ви-
KoHaHHrIM протиепiдемiчних заходiв на
територiТ MicTa Миколасва пiд час
новорiчних свят

Вiдповiдно до змiн, внесених рiшенням засiдання КабiнетУ MiHicTPiB

Украiни вiд 20.09.202I щодо шрсдовження карантину на територiТ Украiни

до постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 09 грулня 2020 рОКУ }lЪ123б "ПРО
встановлення карантину та запровадження обмежувапьних
гrротиегriдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ

Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID_19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2" (далi - COVID-19), на територii Украiни
продовжено до 31 грулня2021' року дiю карантину

вiдповiдно до рiшення lrозачергового засiдання ,щержавноi koMicii з

питань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних сиryачiй вiд

23.|о.2о21 року (протокол }1940), на територii м. Миколасва дiютъ
обмеження встановленi (червоним> piBHeM епiдемiчноi небезпеки.

В МиколаТвськiй областi та м.Миколаевi захворюванiсть на COVID-19
поступово знижуеться починаючи з четвертоi декади листопада. Станом на

07.12.21 перевищено лише один iндикаторниЙ показник для визначеннЯ

регiонiв iз значним поширенням CovID-19, а саме коефiцiент виявлення

випадкiв iнфiкування COVID_l9 -24,4IоА (при допустимому не бiльше нiж
20%).

З 25.02.2a2t в Миколаiвськiй областi розпочато вакциналъну

камшанiю проти COVID-19. На о7.12.2о2lр - в м. Миколаевi riроведено 348



164 щеплень, всього отримали щеплення - 184 збз, з них закiнчили

вакцинацiю - 16з 801. Ваiiтних щеплено - 145 осiб. Щеплено дiтей _ t645.

керуючись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту Украiъи, статтею

5 Закоф УкраiЪи "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб",

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.01.214 Jф 11 'оПро

затвердження Положення rтро сдину державну систему цивiльного захисту"

, ,.rъ. запобiгання поширенню на територii УкраiЪи Kopo'aBipycy C9VID_

19 та з урахуванням постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.|2.2020

Ns1236,,Про встановлення карантину та запровадження обмежуваJIъних

протиепiд.*i.rпr"* заходiв . *.rоо запобiгання поширенню на територii

Украiни гостроi респiраторноТ хвороби CovID_19, спричиненоi

KopoHaBipycoM Ьдкs-соу,z> (зi змiнами), розгrорядженъ керiвника робiт з

лiквiдацii' наслiдкiв Нс природного характеру, пов'язанот iз поширенням

KopoHaBipycHoT хвороби CovID_l9 на територii миколатвсъкоi областi вiд

1. Заступнику мiського голови (Днлрiснко IО.Г.) тримати на контролi

цеухильне дотримання керlвниками транспортних пiдприемств, якi

.дiй.rrrоtoru реryлярнi пасажирськi перевезення в м, Миколасвi вимог

постанови Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 21.05.2020

}Ъ ]_1 ,<ПрО затвердЖ.rr"" Тимчасових рекомендацiй щодо органiзацiТ

:r.о:rtепi:еltiчнrtх зьходiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв на

;e,:itl: кэрзнтIlн} }, зв'язку з поширенням KopoHaBiplucHoT хвороби (COVID-

29.I|.202|p
епiдемiчноi

19t,.

Ns20 та вiд 02.12.2021р JФ23, з метою недопущення погlршення

ситуацiТ на територii м. Миколаева:

забеiпечити дiяльнiстъ робочих груп з рейдових перевlрок

заходiв карантинних обмеженъ та тимчасових.рекомендацlи

TepMiH: на час дiТ карантину

2. Ддмiнiстрацiям районiв Миколаiвськоi MicbKoT ради, cyMicHo з

ммУ,Щержпрод..rоrо""служби у Миколаiвськiй областi (Рябенкова Н.П.),

управлiнням 
- 
превентивноi дiялъностi гунп В Миколаiвськiй областi

(Гончаренко I.e.):
2.I. Забезпечити заходи контролю за виконаннj{м карантинних

обмеженъ суб'ектами господарюваннrI, rrередбачених постановою Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року J\ъ1236 <Про встановлення

карантину та запровадження обмежувztльних протиепiДеМiЧНИХ ЗаХОДiВ З

метою запобiгання поширенню на територii УкраТни гостроi респiраторноi
хвороби C9VID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2>> (зi змiнами)

на пiдпорядкованiй територii.
TepMiH: пiд час новорiчних свят

на час дii карантину

виконання



суб'ектами господарюваIIня та органiзатораltrl заходiв у перiод вихiдних та
святкових днiв.

TepbriH: пiд час новорiчних свят
на час дii карантину

З. Начальнику управлiння освiти \ПIР (Личко Г.В.) органiзувати
проведення iнформацiйно-роз'яснtовапьноi роботи з вихованцями
навчальних закладiв м.l\4иколасва щодо обrtе,л,ень та правил безпеки пiд час
проведення та участi у заходах у перiол вихif,нlлх та святкових днiв.

Tepr.riH: до початку зимових канiкул

4, Начальнику управлiння з шитанъ культури та
спадщини МиколаiЪськоi MicbKoT ради (Любаров

охорони кулътурноТ
Ю.Й.) сповiстити

керiвникiв суб'ектiв господарювання та органiзаторiв заходiв (в тому числi
релiгiйних), пов'язаних зi вiдзначенням новорiчних свят на територii
м.Миколаева про особисту вiдповiда;rьнiсть щодо неухилъного виконання
обмежуваlrьних протиепiдемiчних заходiв, гlередбачених постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 I?удня 2020 року J\Ъ1236 кПро
встановлення карантину запровадження обмеrкув€Lльних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii
Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycol\,{ SARS-CoY -2>> (зi змiнами).

TepMiH: негайно

5. Угrравлiнню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй
ММР (Попов Д.Д.):

- посилити контроль за виконанням протиепiдемiчних обмежень в

|ромадсъкому транспортi;
- розглянути можливiсть збiлъшення одиниць рухомого скJIаду на

маршрутах громадського трансшорц для уникненЕя скупчень пасажирiв на
зупинках та у транспортi, особливо у перiод вихiдних та святкових днiв.

TepMiH: на час дii карантину

6.Начальнику управлiння охорони здоров'я Миколаiвськоi MicbKoi
ради (Шамрай I.B.) спiльно з керiвниками закладiв охорони здоров'я MicTa
забезпечити:

6.1. РозгляIIути можливiсть формування додаткових мобiльних бригад

I]eHTpiB вакциrtацii населення, iз зручним дJIя населення, у Tolvty числi
tIодовженим графiком роботи, зыIученням за необхiдностi дq роботи воло-



нтерlв
тань;

тошо, зокрема! для управjliння аIерга\{и та iнших органiзацiйних пи-

6.З" С.гворитИ налеrкнi умовИ для роботи N{едперсонаJIу та iнших осiб,

залученИх до органiзацii робЬти I_\eHTpiB вакцIлнацiТ населення, а також вiд-

вiдувачiв, з урахува}Iням вимог iнфекчiйного контролю;

6.4. Забезпечити координацiло дiяльностi I_{eHTpiB вакцинацtt населен-

ня, у тому числi ,"". o*i функчiонують на терит"о]i 
I|Чl.виставкових\/Dгл п}rёqт]q

центрiв

,1vlY LJJ

таiншихУсТаноВах'неЗалеrкновiДформиВЛасНосТl:УЗГоДженнЯ: .":Lleн,t,plБ la lгl!Lr[,^ JwrФrrvu*"\9 r^ ..., 
забезпечити доета1ньоТ Ki-

графlк1, робо,ги плобiльн_их бригад З ВакЦИНu1_']л_____ 
лл,^ _i__ппirтяпт_IJL,ty ?я

;:-;;;1 ;й;;;-i" -,"ol"u"oT бр"гади, визначення оСб 
:itl:"i^uЛЬНИХ 

За
TI /п\/ aal осiV

координа;iр TIeHTpiB, забезпечит1 :1о,"* вакцинуватися доступу до всlх

*ru"u"r* видiв вакцин проти COVID-19,
TepMiH: на час дii карантину

7. Управлiнню IIатрулъноi полiцii в МиколаТвськiй областi (,Щанiла

в.м.) посилити контролъ за дотриманням громадянами та суб'сктами

госIIодарювання карантинних обмеженъ та тимчасових рекомендацiй пiд

час перевезення пасажирiв в громадсъкому транспортi, у тому числi у перiол

вихiдних та святкових днiв,
TepMiH: на час дii карантину

8. Управлiнню превентивноi дiяльностi гунп в Миколаiвськiй

облаотi (Гончаренко t.e.) посилити контроJIъ за дотриманням громадянами

та суб'ектами господарюваннrI карантинних обмежень та тимчасових

р.*о*."Лацiй В .ро*uд."ких мiсЦ"*,riД час проВедення та участi у заходах у

перiол вихiдних та святкових днiв,
'TepMiH: на час дii карантину

9.началънику вiддiлу iнформацiйного забезпечення департаменту

мiсъкого голови rrh7rp (сiлъман к.в.) гIровести широке iнформування та

роз'яснювальну роботу через засоби масовоi iнформачii серед мешканцiв та

суб'ектiв госlrодарювання на територii м,Миколаева 11*л:ly:.i::1 ::
правиJI безгtеки
святкових днiв,

пiд час проведення та участi у заходах у перlод
' - - -r---- л: -- лЁ, nn-or.r,

вiдповiдно до встановленого рiвня епiдемiчнот небезпеки,

TepMiH: негайно

вiталiй ЛуковКерiвниrс робiт з лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайноТ сиry ащlir,

| а&/l'срltсirtеня J?-]6-14 -. b_lfr,r"7


