УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКА КОМІСІЯ
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ПРОТОКОЛ
засідання оперативного штабу з питань запобігання поширенню на території міста
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 спричиненої коронавірусом 8АБ8-СоУ-2
24 квітня 2020 року

м. Олександрія

№ 6

Головував: - міський голова Цапюк С.К.
Секретар: - начальник управління з питань цивільного захисту міської ради Єрмолюк І.В.
Присутні: члени штабу (запрошені за окремим списком)
Порядок денний;
Запобігання поширенню на території міста випадків гострої респіраторної хвороби
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, продовження карантинних заходів та
визначення першочергових завдань.
ІНФОРМУВАВ: міський голова Степан ЦАПЮК.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, з урахуванням постанови Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 291 про продовження карантину на території
України, постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255 щодо
посилення карантинних заходів на території України в режимі надзвичайної ситуації та з
метою запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом:
1. Продовжити карантинні заходи та заборонити до 11 травня 2020 року на всій
території міста:
1) перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;
2) 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, батькамивихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;
3) 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;
4) відвідування закладів освіти її здобувачами;
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон,
крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;

6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
7) 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;
8) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних
центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури,
торговельного і побутового обслуговування населення, крім визначених в постанові Кабінету
Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255;
9) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального
захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадяни похилого
віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або
психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у
складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено
(кризово);
10) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують
громадянство чи її спеціальний статус;
12) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
Керівникам виконавчих органів влади,
виконавчих органів місцевого
самоврядування,
закладів, установ
міста,
суб’єктів
господарювання
незалежно від форм власності
2. На час дії карантину:
1) організувати позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу в
режимі реального часу через Інтернет;
2) організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих,
навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах;

виробничих,

3) забезпечити безумовне виконання та контроль за дотриманням на території міста
Олександрії даного рішення.
Термін виконання - з 24 квітня по 11 травня
Темник Тетяні
3. Забезпечити спроможність надання медичної допомоги пацієнтам з СОУШ-19 всіма
закладами охорони здоров’я відповідно до затверджених схем та протоколів у разі
надходження хворих на СОУШ-19.
4. Продовжити обстеження мобільними медичними бригадами, використовуючи
швидкі тести осіб з підозрами на гостру інфекційну хворобу СОУШ-19, в разі виявлення
хворих із захворюванням на коронавірусну інфекцію СОУШ-19, забезпечити їх негайну
ізоляцію та вжиття заходів відповідно до затверджених алгоритмів дій.
5. Забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та
планових операцій, крім термінових та невідкладних, але бути в готовності до їх швидкого
відновлення в разі потреби.
Термін виконання - невідкладно, в подальшому протягом
дії режиму надзвичайної ситуації

Гриценку Сергію
6. Заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом у міському, приміському, сполученні, зокрема пасажирські перевезення на
міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім перевезення у випадках
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255 (зі
змінами визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 291).
7. Рекомендувати власникам та директорам продуктових магазинів на території міста
обмежити час дії своїх закладів в умовах карантину, припинення їх цілодобової роботи.
8. Працівникам управління економіки міської ради в складі робочих груп з МП
«Муніципальна безпека» та ОВП ГУНП проводити рейди з ліквідації стихійної торгівлі на
вулицях міста.
Термін виконання - з 24 квітня по 11 травня
Хвостову Володимиру
Переверзеву Володимиру
9. Забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій
території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на СОУГО-19, обсервації (ізоляції).
10. Забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації
(ізоляції), самоізоляції.
11. Посилити патрулювання громадських місць.
Термін виконання - невідкладно на час дії карантинних
заходів
Лоцману Генадію
Долгіх Олександру
Власенку Володимиру
12. Продовжувати здійснення механізованої санітарної обробки та дезінфекції вулиць,
зупинок автотранспорту, дитячих площадок, громадських місць та приміщень
дезінфікуючими засобами.
13. Забезпечити щоденну обробку (полив) вулиць та доріг від бруду та пилу.
Термін виконання - щоденно на час дії карантинних заходів
14. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Степан ЦАПЮК
Секретар

Ігор ЄРМОЛЮК

