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“ 07 ” травня 2020 р. м. Апостолове

Головув на засіданні: голова комісії ТЕБ і НС Нігай С. К.
Присутні: члени комісії та запрошені (за списком).

1. Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУІВ-19
спричиненої корона вірусом ЗАВЗ-СОУ-2, та забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення на території Апостолівської
міської ради.

Керуючись протоколом Дніпропетровської регіональної комісії з питань
ТЕБ та НС від 06.05.2020 М 26, комісія вирішила:

1.1. Посилити дотримання санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних
правил і норм у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 Не 211 «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СОУІВ-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2» особливо у вихідні та святкові Дні, присвячені Дню
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом ЗАБОРОНИ:
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів,
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода,
їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю)
спортсменів штатних команд національних збірних команд України з
олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту
осіб з інвалідністю, за умови забезпечення учасників засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у
тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів;
- перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального
захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі
виготовлених самостійно;



- переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків
службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років,
батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними
батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або
повнолітніми родичами дитини;

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без
супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних
батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх
родичів дитини;

- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та
прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі
службової необхідності;

- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

Термін:
з 00.00 08 травня 2020 року

до 06.00 12 травня 2020 року
1.2. Активізувати проведення цілеспрямованої санітарно-освітньої роботи
серед батьків та здобувачів освіти, використовуючи всі доступні засоби
інформації.

Відділ освіти виконкому Апостолівської міської ради
Термін:

постійно, на період карантину

Голова комісії ТЕБ та НС С. К. НІГАИ

Відповідальний секретар
місцевої комісії С. Г. ПЕТРОВ


