
У К Р А Ї Н А
Харківська область
Зміївський район

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ   

17 березня 2020 року № 100

Про  заходи  щодо  запобігання  поширенню  на
території Комсомольської селищної ради гострої
респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню
на території України коронавірусу  COVID-19» від 11.03.2020 № 211 зі змінами внесеними
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  11  березня  2020  р.  № 211»  від  16.03.2020  № 215,  розпорядження
Зміївської районної ради «Про невідкладні заходи щодо протидії поширенню корона вірусу
COVID-19» від 13 березня 2020 року № 12, протоколів місцевої комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Зміївського району № 1 від 16 березня 2020
року  та  №  2  від  17  березня  2020  року,  спільного  листа  Зміївської  районної  державної
адміністрації  та  Зміївської  районної  ради  від  17.03.2020  №  01-33/715,  №  01-40/178,  на
виконання  делегованих  повноважень,  зазначених  у  підпункті  2  пункту  б  частини  першої
статті  38  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконавчий  комітет
Комсомольської селищної ради 

ВИРІШИВ:

1.Апарату виконавчого комітету Комсомольської селищної ради :
1) посилити  інформаційно  -  роз’яснювальну  роботу  з  населенням  щодо

дотримання  санітарно-гігієнічних  норм і  правил  запобігання  зараженню  інфекцій  та
обмеження фізичних контактів та перебування у громадських місцях;

2) провести інформування ФОП та інших суб’єктів господарювання про заборону
з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботи суб’єктів господарювання,
що  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 роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним,
засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами
зв’язку,  провадження  банківської  та  страхової  діяльності,  а  також  торговельної
діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням
адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами
індивідуального захисту.

2. Комсомольському  селищному  голові,  а  також  керівникам  зацікавлених  органів
управління, служб та відомств:
1) обмежити допуск до адміністративних будинків усіх осіб, крім підпорядкованих

працівників  (службовців).  Заборонити  на  час  карантинних  заходів  особисті
прийоми населення, зібрання, масові заходи, тощо;



2) розмістити біля входу у адміністративні приміщення інформацію для відвідувачів
щодо  причин  обмежувальних  заходів,  номери  контактних  телефонів  та
інформацію для консультацій онлайн. Забезпечити співробітників постів охорони
(за наявності) спеціальним одягом, респіраторними масками, рукавичками, тощо;

3) заборонити відрядження працівників  на період з 18 березня по 03 квітня 2020
року.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності:
1) запровадити  щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти

додому  на  самоізоляцію  усіх  працівників,  які  мають  ознаки  гострих  респіраторних
захворювань;

2) максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ із 
застосуванням електронних комунікацій і технологій;

3)  запровадити  режим  профілактичного  спостереження  за  особами  із  числа
персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;

4)  передбачити  режим  регулярного  провітрювання  службових  приміщень,  за
можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцювання;

5) забезпечити працівників підприємств засобами індивідуального захисту.
4.  Зобов’язати  директорів  закладів  дошкільної  освіти  посилити  контроль  за

проходженням планового гігієнічного навчання.
5. Заборонити з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. проведення всіх

масових  (культурних,  розважальних,  спортивних,  соціальних,  релігійних,  рекламних  та
інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.
         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Комсомольського  селищного
голову Дмитра ДІХТЯРЯ.

Комсомольський
селищний голова                                                                                           Дмитро ДІХТЯР


