
укрАiнА
миколАiвськд MICьKA рАдА

КЕРIВНИК РОБIТ
з лIквцlцli_нлслцкIв мЕдико_БIологrчноi нАдзвичдйноIситуАцri природного хАрАктЬру, пов,язАноi rз поширЕншIмKoPoHABIPyCHoi хвороБи CovID_19 нА тЕриторii йlЪЪi

миколА€вА

вyл.AдмipaлЬсЬкa6-П,Е.mail:ns@mkrаda.gov.цa

розпоряджЕннrI
вiд 29.05.2020 р. Миколаiв Jф 10

Про органiзацiю заходiв щодо
недоIIущення поширенням
KopoHaBipycHoi хвороби COVID- 1 9 на
територii MicTa Миколасва

вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання регiональноi koMicii з питаньтехногеЕно-екологiчноi безгrеки i надзвичайних ситуацiй при Миколаiъськiйоблдержадмiнiстрацii (протокол Ns 14 вiд 2З.О5.2020р.) дiю карантину на територii MicTaМиколаева, встановленого постановою Кабiнету MiHicTpiB ЧкрЙи 
"iд'r 

r березня 2020р. Nч2tl 'ОПрО запобiганНя поширенЕю на територii Украrни гострот респiраторноi хворобиCOVID-19, СПРИЧИНеНОi KoPoнaBipycoM SДКS-iоV-r"-(зi змiнами;, 
"i по"ru"овою кабiнетуMiHicTpiB Украiни вiд 20.05.2020 м 392 * Про встановленЕя карантину з метою запобiганняпоширенню на територii Укратни гостроi респiраторноi хворьои covlo-19, сприч"rr"йiKopoнaBipycoM SARS-CoV-2, та етапiв .rо.оЬоо."Ь ,rро""еrriдЪмiчних заходiв'О продовженодо 22 червня 2020 року. одночасно вiдбувасться поетапIIе послаблення обмежувальнихзаходiв.

в MicTo Миколаiъ продовжують прибрати мешканцi, що перебували за кордоном тастаном на29"05,2020 ix кiлькiсть складае 1025 ос. Пiсля стабiлiзацii"протягом б дiб кiлькостiiнфiкованих на 
''о_значцi 

50 осiб (22-27.05) 2s та 29 rpuu"" зареестрували З нових випадкизараження на COVID-19, два з яких дали позитивний плр ,"., 
"р"Т.Ъrуuаннi для плановоТгоспiта_пiзаlrii, Ide, ймовiрно, Bкitзye на наявнiсть мiстян, в яких iнфiкування на COVID-19перебiгае безсимптоNdЕо, що може сприяти подttльшому передаванню Bipycy.

керуючись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту Украiъи, статтею 5 ЗаконуУкраiЪи 'ОПро захист населення вiд iнфекцiйн"* *"ороО", постаtiо""; i;;.r, йr"й"УкраiнИ вiд 09.01.214 J\Ъ 11 ''Про затвердження Положення про едину державну системуцивiльного захисту" з метою запобiгання .rо-"рarrrro на територii Украiни Kopo'aBipycyCOVID-Iq та з }рахУванням постаноВ КабiнетУ Йiнiстрiв у;р;;;;иi i.оз.zо20 ль 211 (зiзмiнами) та вiд 20.а5.2О20 J\b 392:

1" Головалл адмiнiстрацiй районiв ммр' керiвника:rл структурних пiдроздiлiвпцiськвиконкому:
1,1, Продовжити контроль за здiйсненням дозволених видiв дiяльностi вiдповiдно доПОСТаНОВОЮ КабiНеТУ MiH]cTPiB УКРаiЪи вiд 11 березня 2О2Oр. Ns 211 .,про запобiганняпоширенню на територii УкраiЪи гостроi респiраторноТ хвороби COVID-IO, спричи""rrоiKopoHaBipycoM SARS-C.V-2" (зi змiна:rли) щой дЁrр"rurrrrям вимог профiлактичЕих та



протиепiдемiчних заходiв спрямованих
хвороби COVID-19.

на запобiгання поширенню гостроi респiраторноТ

TepMiH: до22.06.2020

2. Нача_шьнику управлiння охорони здоров'я Mi\{P (Шамрай I.B.) шродовжити
проведення вiдповiдних заходiв передбаченi чинним законодавством в вогнищi та з

контактними особами,
TepMiH: у разi виявлення iнфiкованих осiб

3.,Щепартаменту ЖКГ ММР (Брижатий О.В.), помiчнику командира ДВГРЗ ДСНС
Украiни (Островський Ю.В) проводити дезiнфекцiйну обробку пiд'Тздiв, лiфтiв, прилеглоТ

територii до багатоквартирних булинкiв, приватних домоволодiнь виявлених хворих Та

контактних осiб за з€UIвками управлiння з IIитань НС та ЦЗН ммР на ocHoBi довiдкових
даних, наданих управлiнням охорони здоров'я ММР.

TepMiH: у разi виявлення iнфiкованих осiб

4. ,Щепартаменту працi та соцiального захисту населення ММР (Василенко С.М.)
вжити додаткових заходiв щодо виявлення та обслуговування одиноких осiб та осiб, якi
одиноко проживають, серед громадян похилого Biky, осiб з iнваrriднiстюо осiб, якi
перебувають на самоiзоляцii, та органiзувати належний соцiальний супровiд.

TepMiH: на час дii карантину

5" М]\4У .ЩержпродспоживсJryжби у МиколаТвськiй областi (Рябенкова Н.П.) cyMicHo З

адлiнiстрацiями районiв МиколаiЪськоi MicbKoT ради забезпечити постiйний контроль, З

обов'язковими [еревiрка:rли об'ектiв торгiвлi на ринках, торгiвельних центрах, майданIмк€lх,

розлрiбноi торгiвлi, промисловi магазини, зzIкJIади громадського харчуванЕя, перукаренЬ,
салонiв краси щодо дотримання ними вимог профiлактичних та протиепiдемiчних захоДiв

спрямованих на запобiгання поширенню гостроi респiраторноТ хвороби COVID-l9 Еа
пiдпорядкованiй територii.

TepMiH: на час дii карантину

6. Заступнику начi}льника управлiння превеЕтивноi дiяльностi ГУНП в МиколаТвськiй
областi (Калмиков Ф.I.):

6.1, продовжити дiяльнiсть з виявлення Bcix контактних осiб нововиявлених хворих на
COVID_19" Iнформачiю щодо виявлених контактних осiб надавати на електронну адресу
штабу ns@mkrada. gov.ua

TepMiH: на час дii карантину

6.2. забезпечити контроль за
нововиявлених хворих на COVID-l9, якi

дотриманfiям режиму самоiзоляцii родичiв
перебувають на самоiзоляцii.

TepMiH: на час дiТ карантину

7. Управлiнню rrатрульноТ полiцii в МиколаТвськiй областi (Щанiла В.М.) посилити
контроль за дотриманням перевiзниками м.Миколаева вимог постанови Головного

державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 21.05,2020 Ns 23 кПро затвердження Тимчасових

рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв при наданнi послlт з перевезення
пасажирiв на перiод карантину у зв'язку з поширенням короновiрусноi хвороби (COVID-l9))

TepMiH: на час дii карантину

о герасiпrеня r''r-' \ýa5$о


