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Протокол М.» 19 позачергового засідання
“ 01 ” липня 2020 р. м. Апостолове
Головув на засіданні: перший заступник голОви комісії ТЕБ і НС Буко Д. В.Присутні: члени комісії та запрошені (за списком).

І. Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хворобиСОУІВ-19 спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2 на територіїАпостолівської міської ради.

Керуючись протоколом Дніпропетровської регіональної комісії з питань:ТЕБ і НС М938 від 26 червня 2020 року, комісія вирішила:

І.І. Забезпечити проведення регулярних моніторингових перевірок щододотримання суб”єктами господарювання встановлених вимог дофункціонування в умовах адаптивного карантину, а саме: стосовнодотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції таздійснення визначених заходів дезінфекції в закладах громадськогохарчування, на обієктах торгівлі продовольчими та непродовольчимитоварами, ринках, у громадському транспорті, з наданням відповіднихматеріалів до виконкому Апостолівської міської ради для висвітленнявідповідних заходів у ЗМІ)
Відповідальні:

Апостолівське ВП Нікопольського ВП
ГУНП у Дніпропетровській області;
Апостолівське районне управліня

ГУ Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області

Термін:
на період карантину

1.2. Посилити заходи (у тому чисті із застосуванням електронного сервісу «Дійдома») щодо проведення протиепідемічного розслідування, обстеження таконтролю в осередках поширення гострої респіраторної хвороби СОУІВ-19



спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, зокрема стосовно нагляду заособами, які спілкувалися з хворим, роз,єднання контактних осіб, організаціїекстреної профілактики серед осіб, що імовірно могли бути інфіковані,організації поточної та заключної дезінфекції в епідемічних осередках,санітарне-просвітницької роботи з населенням.Термін:
.

Відповідальні:
КНП «Апостолівський ЦПМСД»

Термін:
на період карантину

1 .3. Рекомендувати:
- обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладіврозважальної діяльності до 22-00 години;
- забезпечити виділення додаткових одиниць транспоту для зменьшеннянавантаження на маршрутний транспорт у часи пікового навантаження.

Відповідальні:
Суб ”єкти господарювання

на території громади
Термін:

на період карантину
1.4. Провести відповідно до компетенції інформаційно-роз,яснювальну роботусеред населення через засоби масової, соціальної мережі та інші каналиінформації щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів під часпогіршення епідемічної ситуації в Україні.

Термін:
на період карантину

Перший заступник
голови комісії ТЕБ та НС Д. В. БУКО
Відповідальний секретар
місцевої комісії

С. Г. ПЕТРОВ


