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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 питаньТЕБ і НС М 41 від 29 липня 2020 року, відповідно до постанови КабінетуМіністрів України від 22 липня 2020 М 641 «Про встановлення карантину тазапровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значнимпоширенням гострої респіраторної хвороби СОУІВ-19, спричиненої коронавірусом ЗАКБ-СоУ-2», розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА від30.07.2020 М.) Р-502/0/3-2О комісія вирішила:

].]. Продовжити термін дії карантину на території Апостолівської міської радидо 31 серпня 2020 року.
Термін:

на період карантину1.2. Заборонити:
- перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспортібез вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів абозахисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленихсамостійно;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення провзяття на облік бездомної особи;
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

1.3. У разі встановлення Державною комісією з питань ТЕБ та НС на територіїобласті (адміністративно-територіальної одиниці) рівня епідемічної небезпекиза кольорами, заборонити:
- при «зеленому» рівні епідемічної небезпеки:
]) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних,соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієїособи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться навідкритому повітрі), а також діяльність закладів культури з наповненістю залівпонад 50 відсотків місць. Організатор заходу є відповідальним за Дотримання



між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення
заходу із розміщенням учасників стоячи;

2) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай,
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському,
внутрішньо обласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніжкількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіївзасобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними
масками, та здійснює контроль за виконанням засобів індивідуального захисту,зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, утому числі виготовлених самостійно.

- при «жовтому» рівні епідемічної небезпеки: додатково допротиепідемічних обмежень, установлених для «зеленого» рівня епідемічної
небезпеки, забороняється:

1) відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального
захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадянипохилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, щонадають соціальні послуги сім*ям/особам, які перебувають у складнихжиттєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послугиекстрено (кризово);

- при «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки: додатково допротиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого» та «жовтого» рівняепідемічної небезпеки, забороняється:
1) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних,соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше ніж

100 осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території(якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;
2) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
3) роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних

клубів), а також суб,єктів господарювання з надання послуг громадського
харчування 3 організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів,
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання
послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовленьта замовлень на винос;

4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістюбільше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
5) проведення закладами охорони здоров,я планових заходів з

госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності

та пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям,

новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів

охорони здоров”я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;



1.4. У разі встановлення на території області (адміністративно-
територіальній одиниці) «помаранчевого» та «червоного» рівня епідемічноїнебезпеки додатково можуть застосовуватись обмежувальні протиепідемічні
заходи, встановлені органами державної влади та органами місцевого
самоврядування в межах компетенції.

1.5. При «зеленому» та «жовтому» рівні епідемічної небезпекидозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірнихкоманд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту,видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видівспорту професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками такихзаходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійсненняобов*язкового щоденного контролю стану здоров*я учасників.1.6. Особи, які потребують самоізоляції, зобов,язані постійно перебуватиу визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншимиособами, крім тих, з якими разом проживають.
1.7. Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:
мали контакт із хворим на СОУІВ-19, крім осіб, які під час виконанняслужбових обов”язків використовували засоби індивідуального захистувідповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту ізхворим;
здійснили перетин державного кордону та проходять самоізоляцію звикористанням системи через мобільний додаток, з моменту перетинудержавного кордону.
1.8. Зобов”язання щодо самоізоляції припиняється автоматично післязакінчення строку самоізоляції або з інших підстав, установлених ПостановоюКМУ На 641.
1.9. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які маютьлабораторно підтверджений діагноз СОУІВ-19) та щодо яких органисоціального захисту населення внесли до системи інформацію пронеможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний

контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється:
двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієїгодини на добу за умови використання засобів індивідуального захисту,зокрема респіраторів без клапана ВИДиху або медичних масок без клапанавидиху;
відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни,лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані небільше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин надобу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокремареспіраторів без клапана видиху або медичних масок без клапана видиху.1.10. Рекомендувати забезпечити:
з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на шляхах прямуванняна роботу/з роботи застосування за можливості гнучкого режиму робочогочасу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи длярізних категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу;
встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі Міжособами (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/абонаявність між ними відповідних захисних екранів;
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, якіочікують дозволу на вхід до приміщень.Ж-ы



проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації,
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для
життя або здоровэя людей.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв”язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації, підлягають обов”язковому тестуванню наСОУІВ-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров,я;

6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;
7) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.У разі встановлення помаранчевого рівня епідемічної небезпеки під час

оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого
закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних
заходів;

8) оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
- при «червоному» рівні епідемічної небезпеки: додатково допротиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та
«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, забороняються:

1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним,залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном уміському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласномусполученні, крім перевезення:
легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в якихне більше п”яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортнимизасобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв тапасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межахкількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які

поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти;
3) приймання відвідувачів суб”єктами господарювання, які провадятьдіяльність у сферах культури, закладів громадського харчування (ресторанів,

кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальноїдіяльності, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування
населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськимизасобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів,діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів,технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з
ремонту компзютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку,об*єктів поштового зв”язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

4) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послугустанов і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сіміям,
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне
перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги, соціального патрулювання.



1.11. Рекомендувати суб”єктам господарювання внести (у разі потреби)
зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи 0 9-й,10-й
годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити початок роботи 0 10--й годині
або більш пізній час для суб єктів господарювання, які провадять свою
діяльність у таких видах економічної діяльності:

оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
поштова та кур”єрськаДіяльність;
тимчасове розміщення та організація харчування;
страхова Діяльність;
освіта;
надання соціальної Допомоги;
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
1.12. Опрацювати питання щодо можливості запровадження на період діі

карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які
передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від
територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання
робіт чи надання послуг.

1.13. Установити початок робочого часу в органах виконавчої влади,інших державних органах, органах місцевого самоврядування 0 8--й годині та в
органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного
фонду Украіни о 10--й годині.

1.14. Вжити заходів щодо забезпечення органами соціального захисту
населення соціального супроводу осіб, хворих на СОУІВ-19.

За можливості соціальний супровід забезпечується іншим особам, які
потребують самоізоляції. Органи соціального захисту населення вносять до
системи інформацію про неможливість здійснення соціального супроводу осіб,
які не є хворими на СОУІВ- 19.

1.15. Забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації
обсервації, харчування, транспортування до них осіб, зокрема від пунктів
пропуску,що потребують обсервації, медичне спостереження за ними;

вжити Додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб
та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з інвалідністю,
осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний
супровід.

Термін:
з 1 серпня на період карантину

ІІ. Про заходи з протидії пожежам під час збирання врожаю, пожнивнихзалишків та заборони спалювання сухостою, побутового сміття на
території Апостолівської міської ради.
Керуючись протоколом Апостолівської місцевої комісії з питань ТЕБ та НС

МЗІ від 27.07.2020 комісія вирішила:
21 Провести інформаційно--розяснювальну роботу серед населення, щодо
заборони спалювання сухої рослинності та побутового сміття, як на відкритій
території так і в межах особистого господарства, а також інформувати про
адміністративну та кримінальну відповідальність за дані діяння.



2.2 Через засоби масової інформації та офіційні сайти довести населенню
інформацію про необхідність фотофіксації відповідальних у підпалі стерні та
пожеж в екосистемах для притягнення до відповідальності. Фотоматеріали
надавати до Апостолівського відділення поліції Нікопольського відділу поліціїГУ НП у Дніпропетровській області.

Відповідальні:
Гнатюк А.І.

Термін:
протягом пожежонебезпечн о періоду 2020 року

Перший заступник
голови комісії ТЕБ та НС Д. В. БУКО

Відповідальний секретар
місцевої комісії А.І. ГНАТЮК


