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Вiдповiдно до поста и Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.|2.2020 року
карантину та запровадження обмежувальFIихJф1236 кПро встановлен,

протиепiдемiчних заходiв з етою запобiганнJl поширенню на територii Украiни

гостроi респiраторноi х COVID-19, спричиненоi KopoHaBipyooм

SARS-CoV-2) iз змiнами нимИ постчtноВами Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

05.01 .202| року Ns 9, вiд 5.О2.2021 року Ns83 та вiд 1'7.02.2021 року Ns-l04

комrсrя вирlшила:

Нiжинськоi Новгород-Сi
1. Районним де вним адмiнiстрачiямо виконавчим KoMiTeTaM

lepcbkoi', Прилуuькоi та Чернiгiвськоi мiських

рлдо сiльським, селищн м, мiським радам об'сднаних територiалы{их

громад вжити заходiв що заборони:

1.1. Перебування в

транспортi без вдягнутих
або захисних масок, що
самостiйно;

мадських будинках i спорудах, громадському
бiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв

криваютЬ Hic та Рот, У тому числi виготовлених

|.2. Перебування на вулицях без документlв, що посвiдчують особу,
без посвiдчення про
захистом в YKpaiHi,

грома,ця чи ii спецiальний статус,

1.З. Самовiльно зzlли и мiсця самоiзоляцii, обсервачii,

|.4. Проведення: м вих (культурних, спортивних, розважаJIьних,

бездомноi , довiдки про звернення за

рекJIамних, наукових, ocBiTHix, професiйних

заходiв за у{астю бiльше однiсi особи
,дiвлi або територii (якщо захiд проводиться на
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вiдкритому повiтрi) або
окремому залi, KpiM захо
державноi влади та
квалiфiкацiйного iспиту
тестування на знання зак lдОВСТВО

маютъ HaMip виконр
офiцiйних спортивних ]

ф iзкультурн о -оздоро вчих
iгрових видiв спорту
наповненiстю споруд, пр
дотримання rlасниками

вненiстю залiв понад 50 вiдсоткiв мiсць у кожному
в, необхiдниХ длЯ забезпечення роботи органiвiB мiсцевого самовряд)rвання, проведення

право на зайняття нотарiа_шьною дiялънiстю,
у сферi державноi ре€страцii осiб, якi

функцii державно{rункцll державного реестратора, проведення
в, включених до €диного календарного плану

спортивних заходiв Украiни, та матчiв командних
iйних спортивних клубiв iз глядачами з

iщень не бiльш як 50 вiдIeHb не бiльш як 50 вiдсоткiв мiсць та за у!{овитаких заходiв вiдповiдних санiтарних iпротиепiдемiчних захо,цiв здiйснення обов'язкового щоденного контролю за
станом здоров'я уrасникiв. iзатор заходу е вiдповiдалъним за нанесення
горизонтальноi розмiтки iнших засобiв дистанцiонування для дотримання

lцii не менше нiж 1,5 метра у разi ,rро".д.rr""мiж особами фiзичноi
заходу iз розмiщенням осiб и;

1.5. Приймання вiдв чiв KiHoTeaTpax, iнших закладах
приймання вiдвiдувачiв i
наповненiстю кiноза-гriв
здlиснюеться з дотриман
двох осiб) у кожному окрем

1.6. Здiйснення регу. рних та нерегулярних перевозень пасажирiв
автомобiльним трансп:орто , зокрема перевезень пасажирiв на мiських
автобусних маршруtах у i маршругного TaKci, в електричному (трамвай,
тролейбус), залiзнично]иу l, у Mlcbкoмy, примiському, мiжмiському,
внугрiшньообласному та м
кiлькiсть мiсць дJuI сидiн_
транспортного засобу, ви]
транспортний засiб.

асному спол)п{еннi, в кiлькостi бiльшiй, нiж
, що передбачена технiчною характеристикою

в реестрацiйних документах на такий

1.7. Проведення диск , роботи розважалъних закладiв (нiчних клубiв),
дiяльнiсть закладiв гро IсъкогО харчування (pecTopaHiB, кафе, барiв,

iiB, буфетiв тощо) з органiзацiею дозвiлля, у томузакусочних, iда-гrенъ,

ходiв, банкетiв, майстер-класiв, публiчних подiй

1.8. РобОти пiслЯ 24,i та дО 7-i години суб'ектiв господарювання з надання
послуг Iромадського харчування фесторанiв, кафе, барiв, закусочних, iдалень,
кафетерiiв, буфетiв тощо), kpiM дiяльностi з надання послуг громадського
харчування iз здiйсненням адресноi доставки замовлень та замовлень на винос;

1.9. Розмiщення вiдвiдувачiв у закладах громадського харчування на
вiдстанi меншiй, нiж 2 метри за сусiднiми столиками та бiльш як чотири особи
за одниМ столоМ (без урахування дiтей BiKoM до 18 poKiB)' за уI!{ови, Щовiдвiдувачi захомть до закладу i пересуваються по нъому з вдягненими
засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними

Dcllll J лrп(,lЕаrрал, rнших закЛаДах кУлЬТУри Та
ими суб'ектами дiяльностi у сферi культури з

залiв понад 50 вiдсоткiв мiсць (розмiщЪння
шахового порядку розмiщення, зокрема для груп iз
му кiнозалi або залi;

числi проведення святкових
тощо;



не нанесено MapKyBaHHrI для перебування в черзi з дотриманням дистанцii
мiж клiентами не менш як 1,5 мотра;

не забезпечено працiвникiв засобами iндивiдуilльного захисту, зокрема
захисними масками або респiраторами, та не здiйснюеться наJIежний конц)оль
за iх використанIuIм;

ОбСЛУГОВУЮТЬСЯ ПОКУпЦi без одягнугих засобiв iндивiду€lJlьного захисту,
зокрема захисних масок або респiраторiв, якi закривають Hic та Рот, у тому
числi виготовлених самостiйно, за виtUIтком обслуговування за межами будi"лi
суб'екта господарювання (через BiKHa видачi, тераси тощо);

не забезпечуеться централiзований збiр
iндивiдуального захисту в oKpeMi контейнери (урни);

1.1 1. Щiяльностi закладiв, що надають послуги з розмiщення (KpiM готелiв,
санаторНо-курортниХ закладiв, устаноВ i закладiв, якi надають соцiальнi
послуги' реабiлiтацiйних установ дJuI осiб з iнвалiднiстю та дiтей з
iнвалiднiстю, а також стацiонарних вiддiлень первинного та складного
цротезуВаннЯ протезнО-ортопеДичниХ пiдприемств, що нitлежать до сфери
управлiння MiHicTepcTBa соцiалъноi полiтики);

1.12. Вiдвiдування закладiв освiти здобувачами освiти у разi, коли
на самоiзоляцii через контакт з пацiентом з пiдтвердженим випадком covlD_lg
перебувас бiльШ як 50 вiдсоткiВ здобуваЧiв освiтИ та персонilJIу закладу освiти;

1.13. ПроведеннЯ В закладаХ освiтИ масових заходiв (вистав, свят,
концертiв) за rIастю здобувачiв освiти з бiльше нiж однiеi групи (класу) та за
присутностi глядачiв (вiдвiлувачiв);

1.14. Проведення державними та комунrшьними закладами охорони
здоров'я планових заходiв з госпiталiзацii, KpiM:

надання медичноi допомоги внаслiдок ускладненого перебiгу вагiтностi та
пологiв;

надання медичноi допомоги вагiтним, родiллям, породiлrлям,
новонародженим;

наданнЯ медичнОi допомоги у спецiа,гriзованих вiддiленнях закладiв
охорони здоров'я пацiентам з онкологiчними та пульмонологiчними
захворюваннями;

надання па-гriативноi медичноi допомоги у стацiонарних р{овах;
проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiта_гriзацi|, якщо

внаслiдок ix перенесення (вiдтермiнування) icHyc значний ризик для життя або
здоров'я людей;

використаних засобiв
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1.15. Щiяльностi спортивних залiв, фiтнес-центрiв, якi не забезпечують
можливiсть обмежити кiлькiсть вiдвйувачiв у за;ri з розрахунку одна особа на
l0 КВ. MeTPiB ЗагiШЬноi площi примiщення, басейнiв - бiльше 

"i*.rоrrри 
особи

на однiй дорiжцi для iндивiдуа-гrьних занятъ або шiсть осiб длlя спортивно-
тренувальних груп;

1.1б. Вiдвiдрання стороннiми особами (KpiM законних представникiв,
членiв ciM'i, родичiв за р{ови дотримання Bcix протиепiдемiчних заходiв, не
частiше нiж один рЕrз на тиждень) установ i закладiв соцiа-пьного захисту, в яких
тимчасово або постiйно проживають (перебувають) громадяни похилого BiKy,
ветерани вiйни i працi, особи з iнва-гriднiстю, особи iз стiйкими
iнтелектуutльними або психiчними порушеннями, установ i закладiв, що
надають соцiа-гlьнi послуги сiм'ям (особам), якi перебувають у скJIадних
життсвих обставинах, KpiM
екстрено (кризово).

установ i закладiв, якi нацають соцiа-гlьнi послlги

З 24 люmоzо 2021 року do 30 квimня 2021 року

2. Управлiнню охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii провести аналiз
щодо додатковоi потреби в лiжках у закладах охорони здоров'я дJUI надання
медичноi допомоги хворим на гостру респiраторну хворобу соиD-19,
спричинену KopoнaBipycoM SARS-CoV-2, стосовно дооснащенIUI таких закладiв
необхiдним медичним обладнанням, забезпечентля ix медичним персонztлом,
медикаментами, засобашtи дJIя проведеннrI дезiнфекцii та iндивiдуального захисту,
центра_шiзованою подачею медичного кисню i буги готовими у разi у.*rruд"""й
епiдемiчноi сиryацii до розгортаннrI додаткового лiжкового фонду.

з. ГоловномУ управлiннЮ ,.Щержпродспоживслужби
ГоловномУ управлiннЮ Нацiональноi полiцii в областi,

Ло 05 березня 202 ] року

в областi,
Управлiнню

патрульноi полiцii в областi, Нацiональнiй гвардii
частина Лч3082):

Украiни (вiйськова

забезпечити здiйснення контролю за виконаннrIм обмежень, визначених
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2о20 р. Ns |2зб пПро
встановленIuI карантину та запровадженIuI обмехgв€tльних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi
респiраторноiхвороби COVID-I9, спричиненоiкоронавiрусом SARS-CoV-
2>> iз змiнами внесеними постановами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05.01 .2о2|
РОКУ J\Ъ9, ВiД 05.02.2021 року Ns83 та вiд 17.02.2О21 року j\b104, в мiсцях
можливого скупчення людей у торговельно-розважчшьних центрах, закJIадах
громадського харч)aвання, на об'сктах торгiвлi продовольчими та
непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспортi особливо у
вечiрнiй та нiчний час та у вихiднi днi.

На час dii каранmuну



4, Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
нiжинськоi, Новгорол-сiверськоi, Прилуцькоi та Чернiгiвськоi мiських
радя сiльськимо селищним, мiським радам об'сднапъх територiальних
громад посилити робо,гу засобiв масовот iнформацii, проведеннrI iнформачiйно-
роз'яснюва-гlьноi роботи та поширення соцiальноi реклами стосовно епiдемiчноi
небезпеки та профiлактики захворювання на гостру респiраторну хворобу
CovID- 19, спричиненУ KopoHaBipycoм SARS-CoV-j i пцor,rr"u"" наслiдкiв
захворювання на Hei.

На час dii'KapaHmu+y

5. Iнформацiю стосовно виконання вище зазначених заходiв надати до
26,02.2021 року на електронну адресу ,Щепартаменту з питань цивiльного
захистУ та оборОнноi роботи облдержадмiнiстрацii (dczjost@cg.gov.ua).

Перший заступник голови KoMicii

В iдповiда-гrьний секретар Андрiй ДУПЛО


