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Про запобiганrlя поширеннIо
KopotIa Bipycy COVID- 1 9

На виконання розпорядження голови облдержадмiнiстрацii вiд 12 березня
2020 року J\Г9 2l9-p "Про запобiгання поширенню на територiI областi
KopoHaBipycy COVID-l9" та вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa молодi та
спорту УкраТr,lи вiд l2 березня 2020 року J\,l б "Про запобiгання поширенню
KopoHaBipycy СОVID-l9",га з метою захисту учасникiв фiзкультурно-
оздоровчих та спортивних заходiв вiд iнфекцiйних хвороб,

НАКАЗУЮ:

1 . Встановити, що на перiод з 12 березня по 03 квiтня 2020 року:
скасовуються фiзкультурно-оздоровчi заходи, чемпiонати областi, турнiри,

матчевi зустрiчi, кубки областi з видiв спорту серед рiзних вiкових груп, що
передбаченi Сдиним календарним планом спортивних змагань областi на
2020 piK, з подальшим iх перенесенням на термiни, якi булуть додатково
встановленi з урахуванням пропозицiй вiдповiдних обласних осередкiв
всеукраТнських спортивних фелераuiй;

збiрнi команди областi з видiв спорту направляються на змагання лише
серед дорослих спортсменiв;

навчально-тренувальнi збори збiрних команд областi з видiв спорту
проводяться з дотриманням рекомендацiй Всесвiтньоi органiзацii охорони
здоров'я та VliHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни щодо профiлактики
KopoHaBipycy COVID-l9, розмiщеними в офiuiйних джерелах украТнського
урядового iнформресурсу щодо KopoHaBipycy - https://covid19.com.ua,
офiцiйного сайту MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни - https://moz.gov.ua.

2. Керiвникам органiв управлiння, якi вiдповiдають за розвиток фiзичноТ
культури i спорту районних державних адмiнiстрацiй, рекомендувати
керiвникам вищезазI-Iачених органiв мiських рад MicT обласного значення,
мiських, селищних, сiльських рад об'сднаних територiальних громад вжити
заходiв щодо запобiгання захворIованостi та поширенню KopoHaBipycy
COVID- 19.

З. Керiвникам обласноi спецiалiзованоТ дитячо-юнацькоТ спортивноi школи
олiмпiйського резерву "Надiя" (Рою С,Л.), комунального закладу "Обласна
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спецiалiЗована дитячо-Юнацька школа олiмпiйського резерву-2''
(винокурову В.м.), обласноi комплексноi дитячо-юнацькоi спортивноi школи
"HiKa" (Нечмонi с.м.), комунzIJIьного закJIаду "Реабiлiтацiйна дитячо-юнацька
спортивна школа iнвалiдiв "Iнваспорт" (Фандо д.о.), комунiLльного закладу
"кiровоградська обласна школа вищоi спортивноi майстерностil'
(Симоненко ю.с.) здiйснювати профiлактичнi заходи щодо зu.rобi.а"""
захворюваностi та поширення KopoHaBipycy COVID-19 пiд час проведення
навчztllьно-тренувzlпьного процесу та не допускати одночасного перебування в
одному з примiщень бiльше 200 осiб.

4. Контроль за виконанням накz}зу покJIасти на заступника начzUIьника
управлiння - начальника вiддiлу фiзичноi культури, спорту та позашкiльнот
освiти управлiння освiти i науки облдержадмiнiстрацiТ Соколенко Ул'яну.

Начальник управлiння й> Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ
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