РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

08.09.2020

Ужгород

№ 30________

Про забезпечення дотримання встановлених карантинних вимог та посилених
протиепідемічних заходів на території району, з урахуванням
рівня епідемічної небезпеки
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанов
Кабінету Міністрів України 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі
змінами), 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами 12.08.2020 №712, 27.08.2020 №757, 26.08.2020 №760), беручи до уваги
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Закарпатської облдержадміністрації 04.09.2020 №54 «Про забезпечення дотримання
встановлених карантинних вимог та посилених протиепідемічних заходів на
території області, з урахуванням рівня епідемічної небезпеки, що встановлена за
результатами оцінки епідемічних показників та визначена рішенням Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
03.09.2020 №28», з метою попередження подальшого поширення коронавірусної
хвороби COVID-19 на території Ужгородського району:
1. Враховуючи, що на території району залишається найвищий рівень
епідемічної небезпеки, залишити обмежувальні заходи щодо заборони:
функціонування закладів (приміщень), які використовуються (здаються в
оренду) для проведення масових заходів (весіль, випускних вечорів, поминальних
заходів тощо);
проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинках, інших
культових спорудах. Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з
дотриманням усіх протиепідемічних вимог;
роботи
закладів
громадського харчування у закритих приміщеннях,
відкритих – з наповненням більше 30 відсотків;
роботи басейнів у закритих приміщеннях, відкритих – з наповненням більше
30 відсотків.
2. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу
поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області,
Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській області
(Чернов П.В.) продовжити, на території району, проведення посилених рейдів
щодо належного контролю та дотримання
громадянами, суб’єктами

господарювання протиепідемічних заходів (карантинних вимог), особливо у
святкові та вихідні дні.
3. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад
забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення
щодо дотримання (виконання) протиепідемічних (карантинних) заходів у зв’язку із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі дотримання
суб’єктами господарювання усіх карантинних обмежень.
4. Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській
області (Чернов П.В.) здійснювати постійний посилений контроль за дотриманням
протиепідемічних та карантинних вимог щодо запобігання захворювання на
коронавірусну хворобу COVID-19.
5. Ужгородській міськрайонній філії ДУ “Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України” (Пшеничний О.Г.) спільно з виконавчими
комітетами Середнянської селищної, сільських рад:
здійснювати щоденний моніторинг епідемічної ситуації із захворюваності на
COVID-19 на території району, відповідно до ознак із значним поширенням
COVID-19, для аналізу щодо ефективності вжитих протиепідемічних заходів;
забезпечити чітке дотримання протиепідемічних заходів, особливо при
проведенні святкувань та урочистостей у приміщеннях (залах) закладів
громадського харчування, релігійних (церковних) обрядів, богослужінь у
приміщеннях храмів тощо.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Ужгородське
районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління
національної поліції у Закарпатській області, Ужгородську міськрайонну філію ДУ
“Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України”, Ужгородське РУ
ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській
області (Чернов П.В.), голів
виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад.
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