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Про перехiд до <<жовтоТ>> зони
епiднебезпеки та посилення конц)олю за
виконанням протиепiдемiчних заходiв на
територii MicTa Миколаева

Рiшенням ,ЩержавноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй вiд 03 вересня 2020 року на територii м.Миколасва з 00
годин 00 хвилин 7 вересня починае дiяти <<жовтий>> piBeHb епiдемiчноi небезпеки.
Перехiд до (жовтоi>> зони вiдбувся через перевищеншI показнику захворюваностi
на COVID-l9 за попереднi 14 днiв на 100 тис. населення (перевищення
допустимого базового рiвня не бiльше 40 на 100 тис. населеншI). В жовтiй зонi
епiдемiчноi небезпеки, додатково до протиепiдемiчних обмежень, установлених
для зеленоi зони епiдемiчноI небезпеки, заборонястьоя вiдвiдування установ
соцiального захисту9 в яких перебувають люди похилого BiKy, KpiM тих, що
надають послуги кризово.

В MicTi Миколаевi продовжують фiксувати зростання кiлькостi випадкiв
захворюваностi на COVID-19. Станом на ранок 04.09.2020 всього в м.Миколаевi
офiцiйно пiдтверджено 790 позитивних випадкiв iнфiкування за весь перiод
спостереженIш. CTpiMKe зростання випадкiв фiксують протягом серпнJI,
максимttльний добовий прирiст скJIав 64 особи за добу За ocTaHHi 1,4 днiв
вiдбулося подвоснtш зареестрованих випадкiв захворювання (398 випадки було
21.08.2020).

За iнформацiею Управлiння патрульноi полiцiТ в Миколаiвськiй областi
водiТ окремих транспортних засобiв пiдприемств-tlеревiзникiв (ПП (ПIК), ПП
(IBA), ПП <Приватавтолюкс>, ТОВ (МИТАП>, МПП (ТФТ), ТОВ <<Алан-

Техно>) продовжують нехтувати вимогам та рекомендацiям щодо органiзацiТ
протиепiдемiчних заходiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв на перiод
карантину у зв'язку з поширеннr{м коронавiрусноi хвороби (COVID-l9): водiТ
громадського пасажирського транспорту догryскають пасажирiв без засобiв
захисту органiв дихання та здiйснюють перевезенIuI пасажирiв у кiлькостi, що
перевищус кiлькiсть мiсць для сидiння.

З початком навчiшьного року гостро cToiib питаннrI забезпечення
протиепiдемiчного захисту в закJIадах освiти м.Миколасва. З початку ЕавчiLпьного

року учнi чотирьох окремиk класiв ЗЗСО MicTa вже знаходяться на самоiзоляцii.
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Закону УкраiЪи "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", постановою
trtабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.01.214 J\b 11 "Про затвердження Положення
про едину дер}кавну систему цивiльного захисry" з метою запобiгання
поширенню на територii УкраiЪи KopoHaBipycy COVID-l9 та з урахуванням
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украirrи вiд 22.07.2020 М 641 <Про встановленIuI
карантину та запровадженнlI посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз
значним поширенням гостроТ респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоТ
KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>> та протоколу позачергового заоiданrrя регiональноТ
КТЕБ i НС при МиколаiЪськiй ОДА вiд 04.09.2020р М33:

працi соцiального1..Щиректору департаменту працi та соцiального захисту населенIuI ММР
(Василенко С.М.) заборонити вiдвiдуваннrl стороннiми особами установ i закладiв
соцiального захисту, в яких тимчасово або постiйно проживають/перебувають
|ромадяни похилого BiKy, ветерани вiйни i працi, особи з iнвалiднiстю, особи iз
стiйкими iнтелектуальними або психiчними порушеннями, установ i закладiв, що
надають соцiа;rьнi послуги сiм'ям/особам, якi перебувають у скJIадних життсвих
обставинах, KpiM установ i закладiв, якi надають соцiальнi послуги екстрено
(кризово).

TepMiH: з 00 годин 00 хвилин 7 вересня

2. Головам адмiнiстрацiй районiв МиколаЪськоТ MicbKoi ради, cyMicHo з
ММУ ,ЩержпродспоживсJryжби у МиколаiЪськiй областi (Рябенкова Н.П.) та
управлiнням з розвитку споживчого ринку департаменту економiчного розвитку
ММР (Курляк О.М.) вiдновити у повному обсязi дiяльнiсть робочих |руп з

рейдових перевiрок виконанIuI заходiв карантинних обмежень та тимчасових
рекомендацiй суб'сктами господарюваннrI, яким дозволено впроваджувати свою
дiяльнiсть, а саме: торгiвлi на ринках, торговельних центрах, майданчиках
роздрiбноi торгiвлi, промислових магазинiв, закладiв цромадського харчуванIuI,
перукарень, са-понiв краси тощо стосовно дотримання ними вимог
профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на запобiгання
поширенню гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19 на пiдпорядкованiй
територiТ.

TepMiH: на час дii карантину

3. .Щиректору департаменту економiчного розвитку ММР (Шулiченко Т.В.)
довести до вiдповiдних суб'екгiв господарювання рiшення регiональноi КТЕБ i
НС при МиколаiЪськiй ОДА (протокол Jtlb33 вiд 04.09.2020р) щодо заборони
дiяльностi хостелiв та роботи пiсля 24-Тта до 7-Т години суб'ектiв господарюваннrI
з наданшI послуг |ромадського харчування без органiзацiТ дозвiлля (pecTopaнiB,
кафе, барiв, закусочних, iдалень, кафетерiiЪ, буфетiв тощо), KpiM дiяльностi з
надання послуг громадського харчуванrш iз здiйсненrrям адресноI доставки
замовлень та замовлень на винос.

TepMiH: на час дii карантину

4. Начальнику управлiння освiти ММР (Личко Г.В.) посилити контроль за
виконанням протиепiдемiчнi заходи у закJIадах освiти MicTa вiдповiдно до вимог
постанови заступника MiHicTpa охорони здоров'я Головного державного
санiтарного лiкаря Украihи В. JIяшко Jф50 вiд 28 серпня 2020 року <Про



затвердження протиепiдемiчних заходiв у закIIадах освiти на
зв'язку з поширеншI KopoнaBipycHoi хвороби COVID-l9D.

TepMiH:

перiод карантину у

на час дii карантину

5. Заступнику мiського голови (Андрiенко Ю.Г.) cyMicHo iз управлiнням
llатрульноi полiцiт в Миколаiъськiй областi (!анiла в.м.) провести нараду з
керiвниками транспортних пiдприемств, якi здiйснюють регулярнi пасажирськi
перевезенtUI в м. Миколаевi щодо неухильного дотримання вимог постанови
Головного держаВного санiтарного лiкаря Украihи вiд 21 .05.2020 м 23 <Про
затвердження Тимчасових рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних
заходiВ при надаНнi послуГ з перевезенIUI пасажирiв на гlерiод карантину у зв'язку
з поширеннrIм KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19)). Посилити контроль
виконаншI постанови транспортними пiдприемствами.

TepMiH: негайно
б. юI ммр "МиколаiЪелекгротранс"(евтушенко в.в.), кп ммр

"МиколаiЪпасцlанс" (Ушаков О.В.) забезпечити неухильне дотримання рiшеннrl
виконкому МиколаiЪськоi MicbKoT Ради вiд 31.08.2020 Ns757 <Про органiзацiю
гIеревезень цромадським транспортом у м. Миколасвi.в умовах карантину для
пiльгових категорiй>(з доповненнями).

TepMiH: на час дii рiшення
7. .Щепартаменту жкГ ммР (Брижатий о.в.) ц)имати на контролi

здiйснення заходiв з дезiнфекцiйнот обробки пiд'iЪдiв багатоквартирних булинкiв,
в яких проживають особи з пiдтвердженим дiагнозом на COVID-19.

TepMiH: на час дii карантину
8. Помiчнику командира двгрЗ дснс УкраiЪи (Островський ю.в.)

здiйснювати дезiнфекцiйну обробку примiщень та ,.р"rорiй за зiulвкою
управлiння з питань Нс та Щзн Миколаiъськот мiськотради.

TepMiH: на час дii карантину

Керiвник робiт з лiквiдацii
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