РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
15.06.2020

м. Ужгород

№ 29

Про посилення контролю за виконанням
протиепідемічних заходів із мінімізації
поширення коронавірусної хвороби COVID-19
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанов
Кабінету Міністрів України 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу СОVID-19»,
20.05.2020 № 392 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (із змінами), на
виконання розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків НС
14.06.2020 № 44, з метою попередження поширення коронавірусної хвороби
СОVID-19 на території міста Ужгород:
1. 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, департаменту міського
господарства, управлінню економічного розвитку міста посилити контроль
порядку за дотриманням суб’єктами господарювання та громадянами
протиепідемічних заходів під час карантину, зокрема рекомендацій МОЗ
України щодо дотримання соціальної дистанції та використання засобів
індивідуального захисту.
2.
Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в
Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області
ДПП спільно із відділом запобігання і протидії корупції та взаємодії із
правоохоронними органами міськради продовжити у межах компетенції
контроль за дотриманням громадянами самоізоляції.
3. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській
області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП:
3.1. Збільшити кількість піших і мобільних нарядів для патрулювання та
контролю за дотриманням громадянами вимог щодо носіння масок у
громадських місцях;
3.2.
Спільно
із
управлінням
головного
управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області активізувати роботу із
перевірки дотримання перевізниками вимог щодо кількості осіб, які можуть
одночасно перевозитися у громадському транспорті та контролю водіїв за
використанням пасажирами засобів захисту;
3.3. Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, які перебувають у
громадських місцях без засобів захисту, а також водіїв громадського

транспорту, які перевозять осіб без засобів захисту або із порушенням вимог
щодо кількості осіб у транспортному засобі;
3.4. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час
патрулювання громадських місць;
3.5. Вжити інших заходів, в межах повноважень, спрямованих на
виконання постанови Кабінету Міністрів України 20.05.2020 №392 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ( із змінами).
4. Ужгородському міському управлінню головного управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області відповідно до повноважень
забезпечити контроль за дотриманням санітарного законодавства на об’єктах
нагляду.
5. Ужгородському міському управлінню головного управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Ужгородському відділу
поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області, Управлінню
патрульної поліції у Закарпатській області ДПП:
5.1. Не допускати формального підходу щодо здійснення контролю за
дотриманням протиепідемічних заходів під час карантину;
5.2. Під час проведення перевірок чи здійснення патрулювання не
обмежуватись роз’яснювальною роботою та проведенням профілактичних
бесід;
5.3. При виявленні грубого порушення санітарних та протиепідемічних
вимог – оперативно вживати визначених чинним законодавством заходів
адміністративного впливу.
6. Департаменту міського господарства, Ужгородській міськрайонній
філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр» продовжити
організацію проведення дезінфекційних заходів спрямованих на запобігання
поширенню COVID-19.
7. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед
населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання
вимог карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити
інформування громадськості про запроваджені заходи та необхідність
дотримання карантину – на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у
соціальних мережах, через засоби масової інформації.
8. Керівникам релігійних громад та суб’єктам господарювання звернути
увагу щодо особистої відповідальності за невжиття заходів із недопущення
масових
зібрань під час весіль, проведення поховань, інших релігійних
заходів.
9. Управінню охорони здоров’я міськради:
9.1. Надати списки осіб, що вилікувались від COVID-19 на адресу
електронної пошти: epid.oses@gmail.com та uoz@uoz-zak.gov.ua згідно із
визначеною формою в термін до 16.06.2020 року.

9.2. Організувати забір і доставку мобільними бригадами взірців
біологічного матеріалу від осіб із лабораторно підтвердженими випадками
захворювання на COVID-19 та
однократним негативним результатом
тестування ПЛР для подальшого ретестування та підтвердження факту
одужання до 19.06.2020 року.
10. Звернути увагу керівників установ, що здійснюють приймання
відвідувачів (центр адміністративних послуг, соціального забезпечення тощо)
на необхідність дотримання соціальної дистанції (1,5 метри), нанесення
відповідного маркування для забезпечення дотримання дистанції, обмеження
перебування у приміщенні одночасно великої кількості людей ( не більше 10)
та використання засобів індивідуального захисту.
11. Контроль за виконанням покласти на відповідальних виконавців.
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