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ПРОТОКОЛ № 14 (позачерговий)
« 16 » квітня

2020 року

м. Миргород

Головував : міський голова – голова комісії з питань ТЕБ та НС Сергій Соломаха
Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Запрошені: за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на території міста з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо пересування та перебування громадян в
громадських місцях у період вихідних і святкових днів.
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Інформацію міського голови, завідувача Миргородського міжрайонного
відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський
обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України», директора
комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медикосанітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області взяти до відома.
2.
З метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози,
забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на території області, з
урахуванням статей 29, 30, 32 Закону України ,,Про захист населення від інфекційних хвороб”,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 ,,Про запобігання
поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), Протоколу регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від
16.04.2020 року №12/2020 запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні
протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема:
2.1. Рекомендувати громадянам обмежити перебування в громадських місцях без
нагальної потреби у період вихідних і святкових днів (починаючи з 13 год. 00 хв. суботи 18
квітня 2020 року до 06 год. 00 хв. вівторка 21 квітня 2020 року);
3. В Протоколі міської комісії з питань ТЕБ та НС від 04.04.2020 року №13 в п. 2.2 слова
“об’єктів поштового зв’язку,” замінити словами “надання послуг хімчистки, поштової та
кур’єрської діяльності, будівельних робіт, робіт із збирання і заготівлі відходів, діяльності".
Термін: на період карантину
4. Миргородському
відділу поліції головного управління Національної поліції в
Полтавській області забезпечити неухильне виконання обмежувальних протиепідемічних
заходів, встановлених законодавством, у ході проведення Великодніх служб релігійними
організаціями, зокрема шляхом дотримання санітарних та протиепідемічних заходів

церковнослужителями при проведенні богослужінь у церквах, шляхом обмеження їх
перебування у приміщенні церков не більше 10 осіб та забезпечення їх індивідуальними
засобами захисту, дотримання безпечної відстані між особами і унеможливлення фізичного
контакту з церковними предметами;
Термін: період вихідних і святкових днів
- забезпечити дотримання громадянами обмежувальних протиепідемічних заходів під час
відвідування місць поховань на території міських кладовищ.
Термін: на період карантину
4. Відділу інформаційного забезпечення організувати проведення роз’яснювальної роботи
серед населення та висвітлення прийнятих рішень щодо запровадження обмежувальних заходів
на території міста, зокрема у вихідні та святкові дні. Довести до мешканців міста інформацію
про інтернет ресурси, телевізійні канали, тощо, за допомогою яких можна дистанційно взяти
участь у Великодніх службах.
Термін: невідкладно

Голова комісії

Сергій Соломаха

Секретар комісії

Олександр Яременко

