РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

№ 52

09.02.2021
м. Ужгород
Про посилення протиепідемічних
заходів на території міста

Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України,
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанову
Кабінету Міністрів України 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 9 із змінами – остання
05.02.2021 постановою КМУ № 83), на виконання рішення Регіональної
комісії з питань ТЕБ та НС 08.02.2021 (протокол № 2), засідання міського
Штабу 09.02.2021, з метою оперативного вжиття у місті Ужгород заходів із
протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19 та ліквідації її
наслідків:
1. Відповідним структурним підрозділам Ужгородської міської ради у
межах повноважень негайно провести додаткову роз’яснювальну роботу у
місті Ужгород серед суб’єктів господарювання, керівників установ та
організацій незалежно від форм власності (у частині, що стосується),
впроваджені вимоги зазначеної постанови КМУ та рекомендацій
щодо
організації
протиепідемічних
заходів,
затверджених
відповідними
постановами Головного державного санітарного лікаря України.
2. Управлінню освіти (Мухомедьянова Н.Б.), управлінню у справах
культури, молоді та спорту (Василиндра О.М.), департаменту соціальної
політики (Келемец А.М.) забезпечити: дотримання протиепідемічних заходів
у відповідних закладах у т.ч. у рамках виконання розпорядження керівника
робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті Ужгород 10.09.2020
№ 42; контроль щодо отримання інформації про виявлені випадки
захворювання на коронавірус серед учнів (вихованців), викладацького складу,
працівників закладів освіти та про осіб, які перебувають на стаціонарі в
закладах соціального захисту (інформацію надавати до міського штабу із
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті Ужгород щотижнево у четвер

до 12.00 окремо по кожному освітньому закладу у т.ч. відсотковому
співвідношенні (кількість виявлених випадків, кількість осіб, які перебувають
на самоізоляції, загальна кількість здобувачів освіти та персоналу закладу
освіти відповідно до штатного розпису); своєчасне інформування
Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний
центр МОЗ України» та Ужгородського міського управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області про випадки
захворювання на коронавірус серед здобувачів освіти та працівників закладів
з метою своєчасного вжиття відповідних протиепідемічних заходів.
3. З метою забезпечення поточного контролю за перебуванням осіб в місці
самоізоляції, беручи до уваги вимоги пунктів 15-17 постанови КМУ № 1236,
Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській
області, задіяним закладам охорони здоров’я міста (у разі необхідності із
задіянням посадових осіб, уповноважених міськвиконкомом Ужгородської
міської ради ) посилити у місті проведення заходів з контролю за
самоізоляцією відповідно до внутрішнього порядку. Директору КНП
Ужгородського ЦПМСД
(Козак Т.Ю.) та директору Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр
(Пшеничний О.Г.) постійно надавати до Ужгородського відділу поліції ГУ
Національної поліції в Закарпатській області інформацію щодо осіб, які
підлягають самоізоляції.
4. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській
області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП спільно
із підрозділами Національної гвардії України (при необхідності задіяти
управління муніципальної варти Ужгородської міської варти) забезпечити та
посилити у місті Ужгород виконання заходів, спрямованих на виконання
вимог обмежувальних заходів у період карантину, особливо у частині
перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
відповідно до компетенції вживати інших заходів, спрямованих на виконання
постанови КМУ № 1236 та цього розпорядження.
5. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській
області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП,
Ужгородському
міському
управлінню
головного
управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області забезпечити: у рамках
діяльності моніторингових груп проведення рейдових перевірок щодо
дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно
функціонування в умовах адаптивного карантину. Особливу увагу звернути на
дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та визначених заходів
дезінфекції у закладах харчування, ринках та громадському транспорті;
проведення посилених рейдових перевірок ресторанів, інших закладів
харчування та відпочинку щодо прийому у закритих приміщеннях
відвідувачів, враховуючи обмеження у роботі згідно із постановою КМУ №
1236.

6. Відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист населення від
інфекційних хвороб» продовжити проведення у місті Ужгороді моніторингові
обстеження на предмет дотримання санітарно-епідемічного законодавства
щодо попередження можливого поширення коронавірусної інфекції на
продовольчих ринках. Провести роз’яснювальну роботу з суб’єктами, що
здійснюють реалізацію продуктів харчування та промислової групи на ринках
щодо необхідності: дотримання вимог керівних документів, що
регламентують роботу у період тимчасового обмеження роботи; встановлення
захисних екранів між продавцями та покупцями; запровадження не менше 1
разу у тиждень – санітарного дня для проведення повної дезінфекції;
запровадження обов’язкового температурного скринінгу.
7. Департаменту міського господарства продовжити у місті організацію
проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних,
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах
дезінфікуючими засобами, що дозволені для цих цілей.
8. Департаменту соціальної політики вживати додаткових заходів щодо
виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають,
серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на
самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід. Забезпечити
роботу установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги
сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове,
денне перебування) для відвідування
отримувачами соціальних або
реабілітаційних послуг виключно із дотриманням протиепідемічних вимог.
9. Установам, організаціям та підприємствам, незалежно від форми
власності та підпорядкування, розташованим на території міста, мешканцям та
гостям міста неухильно дотримуватися рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів, затверджених постановою КМУ № 1236 та
відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря України.
Рекомендувати установам, організаціям та підприємствам, незалежно від
форми власності та підпорядкування, розташованим на території міста,
запровадити не менше 1 разу у тиждень – санітарний день для проведення
повної дезінфекції.
10. Директору КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (Курах І.І.) із
урахуванням наявного у закладі охорони здоров’я ліжкового фонду
дотримуватись оснащення щонайменше 80 відсотків визначеного ліжкового
фонду для госпіталізації хворих на COVID-19 матеріально-технічним
обладнанням для постачання кисню в палатах;
11. Керівникам комунальних некомерційних підприємств сфери охорони
здоров’я міста Ужгород забезпечити: неухильне дотримання санітарноепідемічного законодавства, визначених карантинних вимог у закладах
охорони здоров’я; безперервне надання медичної допомоги пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, для яких відтермінування медичної допомоги несе ризик для
життя та здоров'я.

12. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед
населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання
вимог карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити
інформування громадськості про запроваджені посилені обмежувальні заходи
та необхідність дотримання карантину – на офіційному сайті Ужгородської
міської ради, у соціальних мережах, через засоби масової інформації.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідальних
виконавців.
Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у місті Ужгород

Юрій РАХІВСЬКИЙ

