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РО ЗП О Р Я Д Ж Е Н Н Я  КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

23 вересня 2021 року м. Чернігів № 19
Про виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції на території м. ЧерніговаВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ 8-СоУ-2» із змінами, рішенням Державної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 Протокол № 35 встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення С О У Ю -1 9  на території всіх регіонів України з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 року та на виконання рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Протокол №26 від 21.09.2021 року «Про додаткові заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції на території області»Вирішив:1.Управлінню патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України , Чернігівському районному управлінню поліції Г У Н П  України в Чернігівській області, військовій частині 3082 Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії, комунальному підприємству «Муніципальна варта» міської ради, Чернігівському управлінню Головного Управління держпродспоживслужби в Чернігівській області:



2
ї Під час здійснення перевірок (патрулювання) посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання карантинних заходів, що 

забороняються (запроваджуються) при «Жовтому» рівні епідемічної небезпеки, а саме:1.1. перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;1.2. перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;1.3. самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;1.4. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб;1.5. діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).1.6. проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним



зпорожнім рядом) у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “ Крок” (далі - атестація здобувачів), проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як дві третини місць і за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;1.7. приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;1.8. розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);1.9. відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком С О У ІО -1 9  перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;1.10. проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);1.11. відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації,.чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до



4переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);1.12. діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів ї більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно- тренувальних груп;1.13. відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім ’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім ’ ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);1.14. діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку).
Невідкладно

Обмеження, передбачені підпунктами 1.6., 1.7., 1.8., 1.12. та 1.14., не 
застосовуються за умови наявності у  всіх учасників (відвідувачів), крім осіб 
які не досягли 18 років, та не менш як у  80 відсотків організаторів заходу 
(співробітників закладу) документа, що підтверджує отримання повного 
курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або 
іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від С О У Ю -1 9  однією 
дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної 
вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які 
включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених 
для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат 
тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи 
від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Д ія (Дія).



52. Управлінню освіти міської ради:2.1. попередити керівників навчальних закладів про персональну відповідальність за недотримання вимог підпункту 15і пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236;2.2. інформувати Чернігівське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області про навчальні заклади, які відновлюють свою роботу у зв’язку з виконанням вимог підпункту 15і пункту З постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236.3. Управлінням охорони здоров’я та освіти міської ради вжити заходівщодо:3.1. забезпечення можливості та організації вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;3.2. інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень в закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.
Невідкладно

4. Структурним підрозділам міської ради, комунальним підприємствам міської ради, підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють свою діяльність на території міста:4.1. Посилити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та поширення соціальної реклами стосовно епідемічної небезпеки та профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8А К 8-С оУ -2  і можливих наслідків захворювання на неї. 4.2. Організувати виконання та здійснювати постійний контроль у підлеглих колективах та підпорядкованих підрозділах щодо дотримання заходів відповідно до «Жовтого» рівня епіднебезпеки.
На час дії «Жовтого» 

рівня епіднебезпеки5. Інформацію про виконані заходи та залучені для їх виконання сили та засоби надавати до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (тел/факс -626-472, електронна адреса - ns@chemigiv-rada.gov.ua та у системі електронного документообігу п ^ а р о ііз ) .
До 29 вересня 2021 року

mailto:ns@chemigiv-rada.gov.ua


66. Прес-службі міської ради.6.1. Забезпечити доведення цього розпорядження до громадськості міста через офіційний вебсайт Чернігівської міської ради.
Термін виконання -  негайно.7. Нагадую, що відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами господарювання, розташованими у зоні надзвичайної ситуації.

Заступник міського голови -  керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Віктор Г Е Р А Щ Е Н К О


