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КЕРIВНИК РОБIТ
з лIквIдацli нАслIдкIв мЕдико_БIологrчноi

нАдзвиtlдйноi ситуАцri природного хАрАктЕру, пов,яздноi
в поширЕннrIм KoPoHABIPycHoi хвороБи CovID-lg нА

ТЕРИТОРII MICTA МИКОЛА€ВА

ька 14, м.МиколаiЪ, 54001, тел.З7-36-14, 37-з6-17

вiд21.08.2020 р.

розпоршяtЕння
МиколаiЪ Jъ 1б

Про посиленнr{ конц)олю за виконанIuIм
протиепiдемiчних заходiв па територiТ
MicTa Миколаева

рiшенням Щержавноi koMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайЕих ситУацiй вiд 20 серши 2020 року на територii МиколаiЪськоТ
областi встановлено (зелений> piBeHb епiдемiчноi небезпеки. Разом з тим в MicTi
Миколаевi продовжують фiксувати HoBi випадки захворюваностi на COVID_l9.
Станом на ранок 19.08.2020 всього в м.Миколаевi було офiцiйно пiдтверджено
364 позитивних випадкiв iнфiкуваннll за весь перiод спостереженнlI. CTpiMKe
зростання випадкiв фiксують починаючи з 27 липня, щоденний прирiст вiд 2 до 31
особи за добу За ocTaHHi 16 днiв вiдбулося подво€ння заресстрованих випадкiв
захворюваннrI (l82 випадки було 0з.08.2020). Рееструються сп€Lпахи
захворюВанiстю серед працiвникiв окремо взятих пiдприемств, до прикJIаду, дп
НВКГ <Зоря>-кМашпроект)).

Починаючи з початку серпшI бiля 70О/о ОСiб, що захворiли в МиколаiЪськiй
областi - це мешканцi MicTa Миколаева.

за iнформацiею адмiнiстрацiй районiв Миколаiъськот MicbkoT ради кiлькiсть
перевiрених об'ектiв торгiвлi по виконанню санiтарних норм почаJIа знижуватися,
зокрема на територii Корабельного району.

продовжують нехтувати вимогам та рекомендацiям щодо органiзацii
протиепiдемiчних заходiв при наданнi послуг з перевезенIш пасажирiв на перiод
карантинУ у зв'язкУ з поширенIUIм KopoHaBipycHoi хвороби (CovID_l9): водii
|ромадського пасажирського транспорту допускають пасажирiв без засобiв
захисту органiв дихання та здiйснюють перевезенIUI пасажирiв у кiлькостi, що
перевищуе кiлькiсть мiсць для сидiння.

Керуючись статгею 75 Кодексу цивiльного захисry УкраiЪи, статтею 5
Закону Украihи 'оПро захист населеншI вiд iнфекцiйних хвороб", постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.0I.2l4 Ns 11 'оПро затвердження Положення
про €динУ державЕУ систему цивiльного захисry" з метою запобiгання
поширеннЮ на териТорii УкраТни KopoHaBipycy CovID_lg та з ypaxyBaHHrIM
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд22.а7.2020 Ng 641 <Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз
значним поширенIUIм гостроi респiраторноi хвороби CovID_lg, спричинёнот



KopoнaBipycoМ SARS-CoV-2>>, розпоряДженшI керiвника робiт знаслiдкiв медико-бiологiчноi надзвичайноi сиryацii .rрйд*rо.о
пов'язаноТ iз поширеннrIм KopoHaBipycHoT хвороби coVID_lg на
МиколаiвськоТ областi вiд 18.08.2020 М34:

лiквiдацii
характеру,

територii

l, Головам адмiнiстрацiй районiв МиколаiЪськоi MicbKoT ради, cyMicHo змму Щержпродспоживслужби у Миколаiъськiй областi (рябенкова Н.п.) та
управлiнням з розвитку споживчого ринку департаменту економiчного розвиткуММР (Курляк О.М.):

1,1, продовжити заходи контролю за виконаншIм караIIтинних обмежень татимчасових рекомендацiй суб'ектами господарюванIUI, яким дозволеновпроваджувати свою дiяльнiсть, а саме: торгiвлi на ринках, торговельних цеIIтрах,майданчиках роздрiбноi торгiвлi, промислових магазинiв, закладiв громадського
харчуванrUI, перукарень, cELToHiB щраси тощо стосовно дотримання ними вимогпрофiлактичних та протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на запобiганняпоширенню гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19 на пiдпорядкованiй
територiт, особливу увагу звертати на наявнiсть у суб'скта господарювання
договорiв на утилiзацiю засобiв iндивiдуiшьного .u*".ry.

TepMiH: на час дiТ карантИну

2. Адмiнiстрацiям районiв МиколаiЪськоi MicbKoi ради:2,1, CyMicHo iз гу нП в Миколаiвсъкiй областi та керiвниками ринкiвпосилити робоry iз недоtц/щення виникlенIuI стихiйно1' торгiвлi бiляа|ропромислових ринкiв.
TepMiH: на час дiI карантину

TepMiH: на час дii карантину
3. Начальнику управлiння освiти ммР (Личко Г.В.):
3.1. забезпечити пiдготовку пiдпорядкованих закладiв освiти

навчаJIьного року з доц)иманrUIм вимог протиепiдемiчних заходiв.
TepMiH: на час дii карантйну

3,2, рекомендувати керiвникам навчilJIьних заrшадiв провести урочисту<лiнiйку> на 1 BepecшI за скороченою про|рамою лише для учнiв 1 класу при
дотриманнi масочного режиму та норм соцiалЪного дистанцiювання.

з . з . здiйснити контроль за органiзацiсю на пiдпорядк"""J:о#fr"iу:1?:
централiзованого збору використаних засобiв iндивiдуального захисту, паперових
серветок в okpeMi контейнери (урни) з кришками та полiетиленовими пакетами, з
:,"jТj,Т"Ю УТиЛiзацiею згiдно з укJIаденими угодами на вивiз,u.рд"*.r"б;;;;;;
вlдходlв.

З.4. провести роз'яснювztпьну
масовоi iнформацii щодо органiзацiТ
обмежувальних заходiв.

TepMiH: на час дii карантину
робоry з батьками вихованцiв через засоби
навчilIьЕого процесу в умовах карантинних

до нового

TepMiH: до 01 .09.2020



-1, Управлiнню транспортного ко}lп"-Iексу, зв'язку та телекомунiкачiй ммр(Попов Д.Д.):
-1,1, ПОСИЛИТИ KoHTPoJb За ВIlконанняпr дезiнфекцiйних заходiв на кiнцевихз\ п;Iнках пiсля кожного здiйсненого рейсr.. 

--:I' --ачrrrrдtr1\ JФ^

TepMiH: на час лiТ карантину

+,], cyMicHo iз управ-тiнняlt патр\,,]ьноТ полiцiТ в МиколаiЪськiй областiПР ]f f B/\I1TI] ПРОВеДеННЯ PC]-I-]OBIIX перевiрок з дотримання пасая(ирамигр о \ 1 f, J с ь кого транспорту мас очного р e;{tlI}I\,.

TepMiH: Еа час дiТ карантину-{,З, провести нарадУ з керiвнIIка\Iи транспортних пiдприемств, якiз:il'lснкlють регулярнi пасЬж"р.r..i перевезення в м, Миколаевi, пiд час якоТ']oBecTII :О IХ ВiДОМа ВИМОГИ ПостановII го.-Iовного caHiTapro.o ninup;;*;;;;21,0-i.]020 Jfэ23 <Про затвердження Тrlrtчасових рекомендацiй rrIодо органiзацiТпротllепi:еrtiчних заходiв при HaJaHHi послуг з ,,еревезення пасажирiв на перiодкарантIIн\, r, зв'язку iз поширення\I порочru"iрусно'-хвороби (COVID-19)>>. Аркушознаi"Iо\I-'еннЯ з пiдписамИ керiвникi" ,рuп*ортниХ пiдприемстВ надати до1,пр а B--t i нняII патрулъ ноТ полiцii в N4иколаiЪ ськiй областi.
TepMiH: до 28.08.2020

5. кП ММР "МиколаiЪелектротранс''(Свтушенко В.В.), кП ММР"МrtкоrаiЪпастранс" (УшакоВ о.в.) .roa"n"r" norrrporr" за виконанням заходiв зДеЗiНфеКЦiЙНОI ОбРОбКИ КОМУНаJIьного транспорту пiсля кожного здiйсненогорейсl,.

TepMiH: на час дii карантину
6, !епартаменту пРацi та соцiального захисту населення ммР (Василенкос,м,) взяти пiд особистий контроль виконання карантинних заходiв впiдпорялкованих закладах"

TepMiH: на час дiТ карантину
7 . дпнВКГ <Зоря>-<Машпроект> (Гордiенко {.Г.):
7,1" продов}кити виконання заходiв з виконання карантинних обмежень татимчасових рекомендацiй на пiдпорядкованому пiдприсмствi.

TepMiH: на час лii карантину

7.2. iнформацiю щодо заходiв, якi вяtивалися та гlродовжують в}киватися напiдприемствi для попередження поширення захворюваностi ,rъ сочШ-19 середпрацiвникiв надати до штабу з л_iквiдацii ,ru.пйЬ 
"uд."".ruиrrоl'Ъитуацii черезуправлiння з питань НС та цзн мМР r.--uii, 

"r@mkada.gov.ua ).
TepMiH: до 28.08.20208, Iнформацiю щодо виконання завдань даного розпорядження надавати доШТабУ З ЛiКВiДаЦiТ НаСЛiДКiВ НаДЗвичайноi ситуацii через управлiння з питань нста ЩЗН ММР (e-mail: ns@mkrada.gov.ua ) щоп'ятницi до 10:00.

Керiвник робiт з лiквiдацii
надзвичайноi ситуацii
О.Герасiменя ЗТ-ЗЫЦ Г
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