
"'укрАiнА
миколАiвськд MICьKA рлдА

КЕРIВНИК РОБIТ
з лIквцдцti нАслцкIв мЕдико_БIологrчноi

нддзвичдйноi ситуАцri природного хАрАктЕру, пов,яздноi
в поширЕннrIм KopoHABIpycHoi хвороБи CovID-19 нА

тЕриторri MrcTA миколА€вА

вул.Aдмipальськal4,м.MикoлaiЪ,54001,'ел.37-36-l

розпоряд}ItЕння
вiд24.02.202| р" Миколаiв Nq 23

Про заходи щодо запобiгання поширеншо гостроi

респiраторноi хвороби COVID-l9 на територiТ м. Миколаева,
вiдповiдно до постанови КМУ вiд 09 грулня 2020 року J\Ъ 12Зб
(зi змiнами вiдповiдно до постанови КМУ вiд 17 шотого 202lp. N9 l04),

Вiдповiдно до змiн, внесених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17

лютого 2021,р. Nч104 до гIостанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 09 грудня 2020 року J\Ъ1236

кПро встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi
хвороби COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (лалi - COVID-19), на
територii УкраiЪи продовжено до 30 квiтня 2021 року дiю карантину, встановленого
постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 березня 2020 року Ns211 кПро
запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами), вiд 20 травня 2020 року NЪ392

кПро встановлення карантину з метою запобiгання rrоширенню на територii УкраiЪи
гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi

змiнами) та вiд 22 липня 2020 року Nsб41 кПро встановлення карантину та
запровадження rrосилених протиепiдемiчних заходiв на територiТ iз значним поширенням
гостроi респiраторноi хвороби COVID-I9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>

Згiдно iз пунктом 3 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 грулня 2020

року J\Ъ1236 <Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраiЪи гостроi

респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi

змiншли) IIа територii Украiни з 24 лютоrо 202l р. встановлю€ться <<жовтий>> piBeнb
епiдемiчноi небезпеки

Станом на ранок 2З.02.2020 всього в м.Миколасвi офiцiйно пiдтверджено 21650
позитивних випадкiв iнфiкlъання за весь перiод спостереження. Спостерiгаеться
зниження темпiв поширення гостроТ респiраторноI хвороби COVID-19 на територii MicTa

Миколаева. Протягом ocTaHHix 12 тижнiв вiдбувасться постiйне зниження кiлькостi
нових випадкiв зrrхворюваностi.

Стан епiдемiчноТ ситуацii по МиколаТвськiй областi на23.02.2021r:



- показник захворюваностi на COVID-l9 l

населення - 131,48 (при доlrустимому базовому
за попереднi 14 днiв на 100 тис,

piBHi не бiпьше 40 на 100 тис,

населення);

пацiентiв з пiдтвердженим виIIадком bovrp-rg - зz,}оh (при допустимому не бiльш як

50%); 
____ __:___.iл_, _дптrrрятrl зноi паIrцюговоi реакцii (ПЛР) Та

- середня кiлькiсть тестувань методом полlмера:

iмуноферм..rrrrоrо-urr-ЪУ coil вIIродовж ocTaHHix семи днiв на 100 тисяч Еаселення _

67,45(придопУсТиМоМУнеМеншенiж48на1O0Тис.населення)..
щля госпir-i.йiт пацiентiв з гострою коронавiрусною хворобою CovID-ig

введенi в дiю шпиталi загалом на 915 лiжок (6t%,u,-ьномiського лiжкового фонду):

-набазiкНПММР..ПологовийбУлинокJф1''-70лiжок;
-набазiКНПММР..МiськалiкарняN91''-270лiжок;
-набазiкНПММР.оМiськалiкарняJ\Ь3''-200лiжок;
-набазiкнПММР..МiськапiкарняJ\Ъ5,о-305лiжок;
.набазiкНПММР..МiськаДиТячалiкарняN92''.70лiжок.

ЗаiнформацiеюУправлiнняздоров'яММРнlýазiмiськихзаклаДiвосвiтиохорони
здоров'я в наявностi 579 точок n"a""uo.o достуПУ, 168 кисневих концентраторiв, Киснева

мережа забезпечуе киснем 82оlо лiжкового фонду, призначеного для лiкування хворих на

CovID-19
ПриI]ПМСДN92таNsбм.МиколаеВасТВорено2-орЧТ"побосiбдля

проведення I еталу вакцинацii_На_I еташi вакцинацii uй covlD - 19 в MicTi Миколаевi

бущть щеплен1 медичнl IIрацlвники, якi безпосередньо надають медичну допомогу

стацiонарниМхВоримнакоронаВlрУснУхворобУСочID-19талюДяМякiзнахоДятьсяв
iHTepHaT них закJIадах, будинках дJUI людей похилого,вiку та працiвн_икам цих закладiв,

також в MicTi додатково ,riдrоrЬ"п.нi 2 мобiл""i бр",uди кнп ммр кцпмсд

Ns3) та кпн ммр кцпмсд Nч4>, ;iЪйrr" задiянi в проведеННЯ ВаКЦИНаЦii На II еТаПi.

Станом на 2З лютого 2О21 заrЫьна кiлькiсть осiб з пiдтверджеЕим дiагнозом

CovID_lg в закладах дошкiльноi освiти _ 18 (праuiвники _ 13 та 5 дiтей), кiлькiсть

коЕтактних осiб _ 120 ( у т. ч. дiтей - ioz, прашiв"йкiв - 13). На СаМОiЗОЛЯЦii ПеРебУВае 7

груп у б закладах дошкiльноi освiти,

у ззсо кiлькiсть осiб з ,riдr"ерл*еним дiагнозом COVID-19 усъого 82 особи:

yrHiB _ 48, вчителiв _ 34. у 19 закдадu, ,ur*"r,оi серелньоi осв|у j?лт:u," знаходяться

на самоiзоляцii та навчаються в дистанцiйному режимi, Усього на самоiзоляцii 140з ооiб:

yrHiB - |39З,прашiвникiв - 10,

Керуючись статтею 75 КодексУ цивiльного захисту УкраIни,_статтею 5 Закону

Украiни о.Про .й"' насолення вiд iнЙкцiйних хвороб", "о",**ою 
Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 09.01.2014 N9 11 о'Про затвердження Полокення про едину державну

системУ цивiлъноГо захистУ" з мйоЮ .чrrобi.ur,,,я поширенню FIa територii Украiни

KopoHaBipycy COVID-19 та з урахуванням постанови КабiнЪту MiHicTpiB Украiни вiд 09

грудня 202О ;";' Шi пlЪ пПро встановлення карантину та запровадження.

обмежувальних протиепiдемrчних захолi" з метоюлзапобiгання поширенню Еа територ11

Украrни гостроТ респiраторrоТ "uороби 
COVIDl9_i,"p","HeHoT KopoHaBipycoM SARS-

СоV-2> (зi змiнЙ" uiдrrоuiдrпо до постанови кмУ uiд 17 лютого 2021р, }Ф 104) та

гIротоколу Jф 5 вiд 18.02.2021 р. ,rо.u,r.ргового засiдання регiональноi KoMicii з питань

техногенно-екологiчнот безпеки i надз"и,rайних сиiуаuiй при Миколаiвськiй

облдержадмiнiстрачii:

1.КерiвникамсТрУкТУрнихпiдроздiлiвМиколаiЪськоiмiськоiраДи,керiвникаlrл
суб'ектiв господарювання, пiдприемств, установ та органiзацiй, незалежно вiд форми



власностi, забезпочити IIровеДення захоДiв щоДо виконання вимог пункту з постанови

кабiнету MiHicTpй v"jub" вiд _09 грудня 2о20 року Jtl2зб кпро встановJIення

карантину та .й";;;;;;" 
,обмежувальних 

протиепiдемiчних заходiв з метою

запобiгання поширеЕню на териrорriчi.рuТrr" ,о.rРЪi РеСПiРаТОРНОТ ХВОРОбИ CovID-19'

спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами),
TepMiH: на час дiТ карантину

2.Керiвника]\4сТрУкТУрнихпiдроздiлiвМиколаiвськоiмiськоiраДи:
2.1. !,овесr" до'"iдrоuiдrr"* Ьуб,сктiв господарюваIlня таlабо rriдшорядкованих

закладiв, карантиннi обмеженrr", ,r.рйбаченi пунктом з постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраiнИ вiд 09 .рй;ror0 рокУ Nчl}зО пПро встановл9ння карантину та запроваджеЕЕя.

обмежуваЛьних ,,роТиепiдеЙiчНих заходiв, *".,оо_запобiгання поширенню на територ11

Украiни гостроi респiраторноi. хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS-

соV_2> (зi змiнами)-ru r"р"rорii мйколаiвськоi областi заборони щодо :

- перебування в громадських будинках i спорулах, громадському транспортi без

вдягнутих засобiв iндивiдуально.о.захисту, зокрема ресшiраторiв або захисЕих масок, що

.ilp"iuror" Hic та рот, у тому числi виготовл_е_них самостiйно;

- ,r"р.Оуuuriйь "йч"х без документi", чо посвiдчують особу, пiдтвердЖуютЪ

громадянство чи fi спецiальн"и cTaTfr, Ь.,_ оо,uiдчення про взяття на облiк бездойноi

особи, довiдки про звернення за захистом в YKpaiHi;

-IIроВеДе""".'u.о""*(кУльтУрних,спортиВIlих'ро."11Т:}:"'соцlаJIЬних'
релiгiйних, рекламних, наукови*, о"ы""i*, професйних тематичних та iнших) заходiв за

у{астю бiльше Йi;i'о"об" ". 1 ;"_, ;1чl 
_ч:r_ч 

булiвлi або теР_ИТОРii (ЯКЩО ЗаХlД

IIроводиться на ";ь;r;*rповiтрi) 
або нашовненiстю ,bi" "опuд 

50 вiдсоткiв мiсцъ У

кожноМУокреМомУзалi,крiм.заходiв,необхiДнихДлязабезшеЧеяняроботиорганiв
державноi вJIади та органiв мiсцевого са]\{оврядування, проведенЕя кватriфiкацiйного

iспитУнаПраВоназайнятгянотарiальною-Дiяльнiстюi].::'l-":."""ЕаЗнання
закоЕодавства у сферi державноi p...rp"uiT осiб, якi мають "м| -.-тонувати фу"пцii

державного реестратора, проведенн" Ъбiuiпrr"* спортивних заходiв, включених до

единого калондарного IIлану фiзкультурно-озлоровчих та спортивних заходiв Украiни,

та матчiв командних iгрових видiв ."орrу пробесitних спортивних клубiв iз глядачами з

наповненi""о .rffi iримiщень не бiъьш 
"n 

so вiдсоткiв Мiсць Та За Умови ДотриманЕя

учасниками таких заходiв вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та

здiйснення обовоязкового щоденIIого контролю за станом здоров'я учасникlв,

органiзатор заходу с вiдповiдапьним за нанесення горизонтальноi розмiтки або iнших

засобiв дистанцiонування для дотримання. мiж оообшли фiзичноi дистанцii не менше нlж

l;j ;;rр" у разi проведення заходу iз.розмiще"""у_:_:]б стоячи;

- ,rр"И*urr-"" вiдuiдува.riв у KiHoTeaTpax, iнших закладах культури та приймання

вiдвiдувачiв iншими суб'ектами дi;;;;;,ri у сберi культури з наIIовЕенiстю кiнозалiв

абозалiвпонаД50вiдсоткiвмiсцьфозмiщеннязДiйснюеТъсязДоТриМанЕяМшахоВого
порядку розмiщення, зокрема о*-йуп i. двох осiб) у кожному окремому кiнозалi або

,пu".rrоffi,;йъ*" перовезень 'u"Й"рЬ 
на мiських автобусних маршрутах у режим1

/-,-^- -лл-,- -лл-от-хбrrп\ аяпiqничномv ТDанспорТl, у
rffiЁХI;",.Ёj,;^;;Ъ;,;;Ф,l::у"1?'ж*н:#}":ffi уч*;,ffi ;ft i}r#:tr"""п',fi l;;;;,^'"";;#,iй_""*lч:::Ьu*1,".1}{,.,J",,,J1..""u#i"#:

;::iж#' :"пъХТ;;;;;;Г;;;;;;;;;; засобу, визначена в реССТРаЦiЙНИХ

док}ментах,ru,uп,й,ранспортниt,Фнтах IIа та{ии lРarlvlruРrл(Ilr Jфvrv' ... 
r засобами iндивiдуального

П.|."i.""п rr"". вiдповiдальнiсть за забезп_е":1:1:::"u_, 
апiйснтое контDоль за



використанням пасажираN{и пiд час перевезення засобiв iндивiдуального захисту,

зокрема респiраторiв або захисних масок, що закривають Hic та рот, у тому числi

виготовлених самостiйно ;

- проведеНня дискоТек, роботи розважаJIЬних закладiв (нiчних клубiв), дiяльнiсть

закладiв громадського харчування (pecTopa'iB, кафе, барiв, закусочних, iда,шень,

-"О"r"рiъ,'буфетiв тощо) з органiзачiсю дозвiллll, у тому числi проведення святкових

заходiв, банкетiв, майстер-класiв, публiчних подiй тощо ;

- роботи пiсля 24-i та до 7-i години суб'сктiв господарювання з надання послуг

громадського харчування (pecTopaHiB, кафе, барiв, закусочнихо iдалень, кафетерiiв,

ОiФ.riu тощо), пДп,r лi"лu"о.Ъi з надання посJryг громадського харчування iз здiйсненням

адресноТ доставки замовлень та за}4овлень на винос;

- розмiщення вiдвiдувачiв у закладах громадського харчування на вlдстанr

меншiй, "i* 
z метри за cyciiHiMи столиками та бiльш як чотири оооби за одним столом

(без урахУваЕЕЯ дiЪеЙ BiKoM до 18 poKiB), За ),.o4ОВИ, що вiдвiдувачi заходять до закладу i

пересраються по ньому з вдягненими засобами iндивiдуального захисту, зокрема

респiратораrпrи або захисними масками, що закривають Hic та рот, у тому числi

виготовленими самостiйно (kpiM часу сидiнrr" .i столом для приймання iжi таlабо

напоiв);
- дiяльностi суб'ектiв господарювання, якi обслугов},ють вlдвlдувачlв, у яких:

не нанесено маркуВання для перебування в черзi з дотриманЕям дистанцii мiж

клiента:rли Hs менш як 1,5 метра;
не забезпечено працiвникiв засобами iндивiдуального захисту, зокрема захисними

масками або респiратораN{и, та не здiйснюсться належний контроль за Тх використанням;

обслуговую,r""" ,rо*уrrцi без одягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема

захисних масок або респiраторiв, якi закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених

са.плостiйно, .u u"rrriKoM обслуговування за межаN[и будiвлi суб'скта господарюванЕя

(через BiKHa видачi, тераси тощо);
не забезпф.ri." u.rпrр-i.ований збiр використаних засобiв iндивiдуального

захисту в oKpeMi контейнери (урни);
- дiяльностi закладiв, що надаIоть послуги з розмiщення (KpiM готелiво санаторно-

курортЕих закладiв, установ i закладiв, якi надають соцiальнi послуги, реабiлiтачiйних

ybru"o" для осiб з iнвалiдНiстю та дiтей з iнвалiднiстю, а також стацiонарних вiддiлень

первинного та скJIадного протезування протезно-ортопедичних пiдприемств, що

,rй.**" до сфери управлiнЁя MiHicTepcTBa соцiа_пьноi полiтики);

- вiдвiдувurr""'закладiв освiти здобувачами освiти у разi, коли на саrrдоiзоляцii

через контакт з пацiснтом з пiдтвердженим випадком covlD-t9 перебувае бiльш як 50

вiдсоткiв здобувачiв освiти та IIерсоналу закJIаду освiти;

- проведення в закладах освiти масових заходiв (вистав, свят, концертiв) за г{астю

здобрачiВ освiтИ з бiльше нiЖ однiеi групи (класу) та за присутностi глядачiв

(вiдвiдувачiв);
- проведення державними та ком),наJIьними

заходiв з госцiталiзацii, KpiM:

надання медичноi допомоги внаслiдок ,

, закладами охорони здоров'я trланових

ускладненого перебiгу вагiтностi та

пологlв;
надання медичноi допомоги вагiтним, родiллям, породiллям, новонародженим;

надання медичноi допомоги у спецiа;riзованих вiддiленнях закладiв охорони

здоров'я пацiента:u з онкологitшими та пульмонологiчними захворюваннями ;

надання патliативноi медичноi допомоги у стацiонарних }мовах;
наданнrI плановоi медичноi допомоги закJIадами охорони здоров'я нацiонального

рiвня, що надають третинну (високоспецiалiзовану) медичну допомогу, за умови

ооrр"ru*rпя вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчцих заходiв;



проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii, якщоВНаСЛiДОК ik ПеРеНеСеННЯ (ВiДтермiнування) icHye значний ризик оrr, *"rrr;а;;;";;;
людей;

- дiяльностi спортивних залiвr-фiтнес-центрiв, якi не забезпечують можливiстьобмежити кiлькiсть вiдвiдувачiв у з.а-rri. po.pu*froy од"u особа на 10 кв. MeTpiBзагалъноi площi примiщеНня, басейНiв - бiльШ. 
"iirоr"ри особИ на однiй дорiжцi дляiндивiдуальних занять або шiсть осiб для спортивно-rрЬ,rр*uних груп;- вiдвiдування стороннiми особами (KpiM .йrrrr"* lrредставникiво членiв ciM'i,

родичiв за умови дотримаЕня Bcix протиепiд.йiоrr"' заходiв, не частiше нiж один раз натиждень) установ i закладiв соцiального захисту, в яких тимчасово або постйноtIроживають (перебУвають) громадяни похилого uioy, 
".r.рани вiйни i працi, особи зiнвалiднiстю, особи iз стiйкими iнтелектуальн"ми' або психiчними порушеннями,

установ i закладiв, що надають соцiальнi пъслуги сiм'ям (особам), якi перебувають уСКЛаДНИХ ЖИТТеВИХ ОбСТаВИНаХ, KPiM УСТаНоВ i закладiв, якi надають соцiЙьнi.rоaо1."
екстрено (кризово)

виконанням 
"o",]H}J;xH:" хъJ:ж"I2.2. Органiзувати контроль за

пiдпорядкованих установах.
TepMiH: на час дiТ карантину

3. Начальнику вiллiлу iнформаuiйного забезпечення департаменту мiськогоголови ММР (Хоржевська I.E.):
3,1, Провести широке iнформуванIUI мешканцiв через засоби масовоi iнформацii

щодо встановлених IIротиепiдемiчних обмежень та необхiдностi ik дотримання.
TepMiH: негайно

З,2, Забезпечити розмiщення в засобах масовоi iнформацii та на офiцiйному оайтiМиколаiЪськоi MicbKoi Ради iнформацii щодо встановлених постановою КабiнетуMiHicTPiB УКРаiЪИ ВiД 09 ГРУдня ZO2O року ЙtZЗО кПро встановлення карантину тазапровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганняпоширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТKopoHaBipycoM SАRS-СоV-2>(зi змiнами; обr.*."u та необхiдностi дотриманняпротиепiдемiчних вимог.

TepMiH: до24 лютого 2021року

4. ЩепартаментУ жкГ ммР (Брижатий о.в.) створити резерВ засобiв дляздiйснення заходiв з дезiнфекцiйноi обробки пiд'iздiв та лiфтiв багатоквартирнихбудинкiв.

TepMiH: на час дii карантину

5, Управлiння тр€Iнспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй ммР (Попов
д,д,) супtiсно iз управлiнням патрульЕот полiцii в йиколаiъськiй областi забезпечитиконтроль виконання протиепiдемiчних вимог пiд час здiйснення ласажирськихперевезень.

TepMiH: на час дii карантину

6, ммУ ,ЩержпроДспоживслужб, у МиколаiЪськiй областi (Рябенкова Н.П.)посилити державний нагJIяД (контроль) за дотриМаЕняМ санiтарного aчооrrодавства iздiйсненняМ протйепiДемiчниХ .u*одi" .*йur" до-пlоuпБi-;;"i;", закладамигроN[адського харчування, фiзичноТ культури i спорту, ринками, закладами, що надають



гIосJIуги з розмiщешя, об'ектаl,tи торгiвлi продовольчими та непродовольчими гр).пами
ToBapiB тощо

TepMiH: на час дii карантину

7. Головам адriнiстрацiй районiв Миколаiвськоi MicbKoT ради, cyMicHo з ММУ
,ЩерхшроДспоживсrryжби У МиколаiЪськiй областi (Рябенковi н.п.), управлiнням
превентЕвноi дiяльностi ГУНП в Миколаiвськiй областi (Каrrмиков Ф.I.) та управлiнням з
розвитку споживчого ринку департаI\4енту економiчного розвитку ммр (Курляк о.м.)
trродовжити дiяльнiсть робочих груп з рейдових перевiрок виконання заходiв
карuштинних обмежень та тимчасових рекомендацiй суб'ектами господарювання, яким
ДОЗВолено впроваджувати свою дiяльнiсть стосовно дотримаЕня ними вимог
профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на запобiгання rтоширенню
гостроi респiраторноТ хвороби COVID- 1 9 на пiдпорядкованiй територii.

TepMiH: на час дii карантину

8. Помiчнику командира ЩВГРЗ ДСНС Украiни (Островський Ю.В.) здiйснювати
лезiнфекцiйну обробку примiщень та територiй за заявкою управлiння з питань Нс та
ЩЗН МиколаiвськоТ MicbKoi ради.

TepMiH: на час дiТ карантину

9. Управлiнню lrатрульноi полiцii в МиколаiЪськiй областi (Щанiла в.м.) посилити
контролЬ за дотриМанняМ громадянаА4и та суб'сктами господарювання карантинних
обмежень та тимчасових рекомендацiй пiд час перевезення пасажирiв в громадському
транспортi.

TepMiH: на час дiТ карантину

10. Управлiнню превентивноi дiяльностi ГУНП в Миколаiвськiй областi
(КалмикоВ Ф.I.) посилитИ контролЬ за дотриманням громадянами та суб'ектами
господарювання карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй в громадських
мiсцях.

TepMiH: на час дiТ карантину

11. Управлiнню з питань НС та ЩЗН МиколаiЪськоi MicbKoi ради (Герасiменi о.А.)
пiдготрати rrроскт листа ло керiвникiв релiгiйних громад на територii м.миколаева
щодо дотримання протиепiдемiчних заходiв пiд час богослужiнь та вiдзначення
церковних свят.

TepMiH: до 31 березня 2021

Керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноТ ситуацii вiталiй Луков

О.Герасiменя 37-3б-l


