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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 жовтня 2020 року
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м. Долинська

Про внесення змін до деяких
розпоряджень
Керівника
робіт «_» ••
• •
•••
• •
з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації районного рівня
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2020 року № 760 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України", від 16 вересня 2020 року № 848 "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641", від 13 жовтня
2020 року №956 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року №641" та розпорядження керівника робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
(СОУГО-19) від 16 жовтня 2020 року №64, з метою запобігання поширенню на
території району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, внести зміни до розпоряджень Керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру районного рівня, пов'язаної із поширенням
коронавірусної хвороби СОУГО-19 від 27 липня 2020 року №30 "Про внесення
змін до деяких розпоряджень Керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації районного рівня" та від 25 серпня 2020 року №36 "Про
внесення змін до деяких розпоряджень Керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації районного рівня", а саме:
1.
У розпорядженні Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
районного рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби СОУГО-19
від 27 липня 2020 року №30 "Про внесення змін до деяких розпоряджень
Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації районного рівня", з
урахуванням змін, внесених розпорядженням Керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру районного рівня, пов'язаної із поширенням
коронавірусної хвороби СОУГО-19, від 31 серпня 2020 року № 38:
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1) у пункті 1 цифри і слова "з 31 серпня по 31 жовтня" замінии цифрами і
словами "з 31 жовтня по 31 грудня";
2) у пункті 2 слово "жовтня" замінити словом "грудня";
3) у пункті 10:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 50 осіб (у разі проведення
заходів з кількістю учасників до 50 осіб організатор забезпечує дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра), а також діяльність
кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад
50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі";
доповнити пункт підпунктами 3-5 такого змісту:
"3) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля
(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);
4) відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з
пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19 перебуває більше ніж
50 відсотків з добувачів освіти та персоналу закладу освіти;
5) робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання
послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе,
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та
замовлень на винос".
5) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. На території району, де установлено "зелений", "жовтий" та
"помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, дозволяється проведення
спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з
олімпійських, неолімпійських національних видів спорту, видів спорту осіб з
інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних
спортивних клубів без глядачів (крім міжнародних змагань та матчів, які
можуть проводитися із глядачами за окремим погодженням із Міністерством
охорони здоров’я) за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного
контролю стану здоров’я учасників.".
6) підпункт 1 пункту 13 викласти в такій редакції:
"1) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення
заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра);".
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7) у пункті 14:
підпункти 2-4 викласти в такій редакції:
"2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів
(вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови
дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та
здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів
(вихованців);
3) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадить
діяльність у сфері культури, крім відвідувачів "автоконцертів";
4) приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім “автокінотеатрів”);";
доповнити пункт підпунктами 5— 9 такого змісту:
"5) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
6) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
7) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
8) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими
засобами 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 комп’ютерів, 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;
9) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг
установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям,
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 соціальнопсихологічної допомоги, соціального патрулювання.".
2.
У розпорядженні Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
регіонального рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби
СОУГО-19 від 25 серпня 2020 року № 36 "Про внесення змін до деяких
розпоряджень Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
районного рівня":
1) у підпункті 2 пункту 5:
абзац другий викласти в такій редакції:
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"завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком та з підозрою на, інфікування
СОУГО-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд без
урахування ліжок, відведених для лікування у дитячих відділеннях/закладах;";
в абзаці третьому цифри "24" замінити цифрами "48".
2) у пункті 8:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У разі перевищення в регіоні базового рівня захворюваності на 100 тис.
населення на території району встановлюються такі рівні епідемічної
небезпеки:
Рівень епідемічної
небезпеки

"Жовтий"
"Помаранчевий"
"Червоний"

Райони, міста обласного
значення з кількістю
населення менше 70 тис.
осіб, обласний центр

Райони, міста обласного
значення з кількістю
населення 70 тис. осіб і
більше

від 40 до 160
від 160 до 320
більше 320

від 40 до 120
від 120 до 32.0
більше 320”

абзац четвертий виключити та доповнити пункт новими абзацами такого
змісту:
"Червоний" рівень епідемічної небезпеки на території району може бути
встановлений за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій у разі наявності однієї з таких ознак:
завантаженість більше 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я
регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з
поширенням на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, для госпіталізації пацієнтів з
підтвердженим випадком СОУГО-19, протягом п ’яти днів підряд;
перевищення середнього по країні рівня захворюваності на СОУГО-19
(випадків на 100 тис. населення за 14 днів) більше ніж у п ’ять разів.
З метою визначення епідеміологічної доцільності запровадження окремих
протиепідемічних обмежень, передбачених пунктом 15 цієї постанови, на
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій запрошуються представники регіональних комісій з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території
яких запроваджуються протиепідемічні обмеження "червоного" рівня
епідемічної небезпеки, з правом дорадчого голосу.
3) у пункті 11:
підпункт 3 виключити та доповнити пункт новим підпунктом 4 такого
змісту:
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"4) проведення масовик (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як ЗО осіб (у разі проведення
заходів з кількістю учасників до ЗО осіб організатор забезпечує дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра)".
4) доповнити розпорядження пунктом 4 і такого змісту:
“Рекомендувати органам виконавчої влади, іншим державним органам,
органам, місцевого
самоврядування,
підприємствам,
установам,
організаціям незалежно від форми власності забезпечити:
на період дії карантину з метою обмеження скупчення осіб в транспорті
та на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування за можливості
гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і
закінчення роботи для різних категорій працівників, позмінну роботу
працівників, а за технічної можливості— також роботу в режимі реального часу
через Інтернет із збереженням заробітної плати, дистанційну (надомну) роботу;
встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між
особами (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або
наявність між ними відповідних захисних екранів;
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які
очікують дозволу на вхід до приміщень.”
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації
•••

Ольга ГРОНТ

