РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
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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
22.03.2021 постановою КМУ № 230), рішення комісії з питань ТЕБ та НС
Ужгородської районної державної адміністрації 23.03.2021 (протокол № 4), з
метою оперативного вжиття у місті Ужгород додаткових заходів із протидії
розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19 та ліквідації її наслідків:
1. Відповідно до пункту 4 рішення комісії з питань ТЕБ та НС
Ужгородської районної державної адміністрації 23.03.2021 (протокол № 4), на
протиепідемічній комісії Ужгородської міської ради у рамках відповідних
повноважень, на підставі інформації Ужгородської міськрайонної філії ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо
епідемічної ситуації у місті Ужгород, у ході розгляду питання стосовно вжиття
оперативних заходів для локалізації спалахів інфекційних хвороб та з метою
запровадження проведення додаткових протиепідемічних заходів, до
26.03.2021 прийняти відповідні рішення щодо подальшого відвідування
закладів загальної середньої освіти (1-4 класи) міста Ужгород.
2. Відповідно до пункту 5 рішення комісії з питань ТЕБ та НС
Ужгородської районної державної адміністрації 23.03.2021 (протокол № 4)
директорам (керуючим) продовольчих ринків, суб’єктам господарювання, які
здійснюють відповідну торгівлю та задіяні у сфері обслуговування населення
(із урахуванням введених обмежень вимогами Постановою КМУ № 1236) під
час роботи забезпечити неухильне виконання Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках під час карантину у
зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запровадити не

менше 2-х санітарних днів на тиждень для проведення повної дезінфекції та
санітарної обробки.
3. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед
населення інформаційно-роз’яснювальної роботи (у т.ч. із використанням
мобільних гучномовців) щодо необхідності дотримання вимог карантинних
заходів, особливо у частині, що стосується обов’язкового перебування в
громадських спорудах, на територіях загального користування міста у
вдягнутих засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або
захисних масках. 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.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідальних
виконавців.
Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у місті Ужгород
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