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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МиколаiЪ Ns 15

Про забезпечення виконанIuI
карантинних заходiв пiд час проведе-
HtuI святкових заходiв до Мiж-
народного дня молодi

Управлiння молодiжноТ полiтики МиколаiЪськоi MiobKoi Ради спiльно зМиколаiЪською одА та iншими партнерами. планус ts.oB.)ozo провести
молодiжний фестивirль присвячений МiжнародНОIчry дй rоподi. Основ"i.u*од"
вiдбудуться на Соборнiй площi. За iнформJцiею управлiння молодiжнот полiтики
МиколаiЪськоi MicbKoi ради на святковI,D( заходах можлива присутнiсть бiля 4000
осiб.

ЗГiдно постанови Кабiнеry MiHicTpiB украiни вiд 22.07.2020 ль б41 <про
встановлення карантиIIу та запровадженшI посилених протиепiдемiчних заходiв на
терIrгорii iз значним поширенrUIм гостроi респiраторнот хвороби CovID_l9,
спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2)) на територiТ м.Микопъ.uu установлено"зелений" piBeHb епiдемiологiчноi небезпеки

Проведення молодiжного фестивалю присвяченого МiжнародНОIпry дню
МОЛОДi МОЖЛИВО ЛИШе ПРИ ВИКОнаннi вимог arоaruпоuи Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни вiд 04.08.2020 Ns45 "Про внесення змiн до Тимчасових
рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв пiд час проведеншI
культурно-мистецьких заходiв на перiод карантиIIу у зв'язку з поширеннrIм
KopoHaBipycHoТ хвороби COVID-l9'' , а саме: l

- розмiщенIUI на входi до мiсцЯ проведеНнrI заходУ iнформацiйних матерiалiв
щодо iндивiдуальних заходiв пр офiлактики кор oнaBipy сноi хвороби С OVID- 1 9 ;

- забезпечешuI проведення спецiально визначеними особами температурного
скринiнry безконтакгним методом Вiдвiдlвачiв заходу ;- органiзацii мiсць дJuI обробки рук спиртовмiсними антисептиками з
концеЕцрацiею активно дiючоi речовини понад 60% мя iзопропiлового спирту та
шонад 70О/о для етилового спирт;

- забезпеЧенIIJI огоРожi територii проведенrUI захоlry;



- HaHeceHHrI тимчасового маркування для забезпечешUI дотриманIUI дистанцii
не менше 1,5 метри;

- влаштУванIUt достатньоi кiлькостi гryнктiв вхiдного контролю для
уникнення черг;

- забезпеченнrI одночасного перебуваннrI вiдвiдувачiв захо.ry з розрахунцу не
бiльше однiеТ особи на 5 квадратних MeTpiB загальноТ площi огородженоi територii

- забезпеченшI централiзованого збору використаних засобiв iндивiдуа-тrьного
захисту, паперових серветок в oKpeMi контейнери (урни) з кришками та
однорчIзовими полiетиленовими пакетами з подttльшою утилiзацiею;

- розмiщення додаткових коrrтейнерiв (урн) для засобiв iндивiдуального
захисту;

- органiзацiт харчуваншI пiд час проведення зilходу вiдповiдно до
тимчасових рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв у закпадах
громадського харчуванIUI на перiод карантиЕу у зв'язку з поширеннrIм
коронавiрусноi хвороби (CovID-19), затверджених постаIIовою Головного
державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 02.06.2020 J\Ъ 32.

Керуючись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту Украihи, статтею 5
закону Украihи "про захист населеннrI вiд iнфекцiйних хвороб", постановою
КабiНеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.01.21'4 М 11 "Про затвердження ПоложеншI про
еДИIry ДерЖавну систему цивiльного захисту" з метою запобiганшI поширенню
KoPoHaBipycy COVID-l9 та з ypaxyBaHHrIM вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 22.07.2020 Ns 641 <Про встановленнrI карантиIry та запровадження
посилених протиепiдемiчних заходiв на територiТ iз значним поширеншIм гостроТ
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>) :

1. Управлiнню молодiжноi полiтики МиколаiЪськоТ MicbKoi Ради пiд час
проведеншI святкових заходiв забезпечити неухильне виконаншI вимог постанови
Головного державного санiтарного лiкаря Украihи вiд 04.08.2020 J\b45.

2. Управлiнню транспортного комплексу, зв'язrсу та телекомунiкацiй ММР:
2.1. пОсилити контроль за виконаннrIм дезiнфекцiйних заходiв на кiнцевих

зупинках пiсля кожного здiйсненого рейсу.
TepMiH: пiд час проведенtш заходу

2.2. ДОВеСти до керiвникiв транспортних пiдприемств, якi здiйснюють реry-
лярнi пасажирськi перевезеншI в м. Миколаевi про вiдповiдаrrьнiсть за забезпечен-
ня водiiъ засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними
МаСКаМи, та здiЙснення конц)олю за використаFIням засобiв iндивiдуального зilхи_
СТУ, ЗОКРеМа РеСпiРаторiв або захисних масок пасаlкирами пiд час перевезеншI, у
ToInIy числi виготовлених самостiЙно.

3. Управлiнню патрульноi полiцii в МиколаiЪськiй областi посилити
контроль за дотриманшI громадянами та суб'скгами господарювання карантинних
обмежень та тимчасових рекомендацiй на транспортi.

TepMiH: пiд час проведеншI заходу

4. Управлiнню превентивнЬI дiяльностi ГУНП в МиколаiЪськiй областi
забезпечити дiсвий контроль за дотриманrul цромадянами та суб'скгами господарю_



гос11одарювання карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй пiд чаС

проведення святкового заходу на Соборнiй плоrцi та прилеглих вулицях.

TepMiH: пiд час проведення заходу

5. Управлiнню споживчого ринку департаменту економiчцого розвиткУ
ММР cyMicHo з ММУ !ержпродспожив9лужби у МиколаIвськiй областi посилити
заходи контролю за органiзацiсю харчування пiд час проведення заходу вiДповiдно

до Тимчасових рекомендацiй щодо органiзацiТ протиепiдемiчних заходiв у закладах

громадського харчування на перiод карантину у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoT хвороби (CovID_19), затверджених fIостановою Головного

доржавного санiтарного лiкаря Украiни вiд 02,06.2020 }I9 32,

TepMiH: ло та пiд час проведенная заходу

6, !епартаменту ЖКГ ММР забезпечити контроль

дезiнфекцiсю СоборноТ площi пiсля проведення заходу.
за прибиранням ,га

Tepпtirr: l6.08.2020

7. Начальнику вiддiлу iнформацiйного забезпечення департаменту мiського
голови ммР (Хоржевська I.E,.) за результатами засiдання штабу через ЗМI довести

до громадськостi iнформацiю щодо поточноi епiдемiологiчноi СитУаЦiТ В

м.Миколаевi та заходи, якi вживаються.
TepMiH: 14.08.2020

Керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi ситуацii одимир КРИЛЕНКО
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