БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ
року

м. Борислав

№

Про внесення змін до переліку карантинних обмежень на території м. Борислава та
смт. Східниця
Відповідно до ст. 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України,
постанови КМУ від 20.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ19, спричиненої коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2» (зі змінами та доповненнями),
розпорядження міського голови від 27.03.2020 року №96-р «Про перевід
Бориславської міської ланки Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ в
режим «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ», розпорядження керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації від 23.06.2020 р № 18-нс «Про внесення змін до
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від
22.05.2020 р №15-нс «Про встановлення карантину на території міста Борислава та
смт. Східниця з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами та доповненнями) та
беручи до уваги протокол позачергового засідання обласної комісії ТЕБ та НС від
13.07.2020 року № ЗО та з метою забезпечення організації і координації робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
державного рівня:
3. Начальнику відділу освіти Бориславської міської ради Е. Качмарчик з
14.07.2020р організувати роботу' щодо відновлення на території м. Борислава та смт.
Східниця роботи дошкільних закладів освіти , роботу' закладів які надають послуги з
розміщення
та
інклюзивно-ресурсного
центру
за
умови
дотримання
протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій Еоловного Державного
санітарного лікаря України.
2.

На період дії карантину забороняється:

1)
перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорт
без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
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2) перебування на вулицях без документів,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

що

посвідчують

особу,

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім
участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях,
єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному
випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів
“КРОК”,
5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, крім
релігійних заходів та заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів
спортсменів, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових
видів спорту професійних спортивних клубів;
6) діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
7) робота торговельно-розважальних центрів (крім розміщених
магазинів), закладів розважальної діяльності, закладів культури, крім:

у

них

діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників
відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу
управління) без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення
персоналу респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими
самостійно. За рішенням власника (органу управління) дозволяється прийом
відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту
(захист обличчя, очей, рук) та використання відвідувачами респіраторів без клапанів
видиху або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;
проведення у
художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів
управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного
зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови використання
учасниками засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, у тому числі виготовлених самостійно;
8) відвідування 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 у
складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні
послуги екстрено (кризово);
9) закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації,
крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та
пологів;

з

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони
здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або
здоров’я.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових
заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на СОУШ-19
відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;

10)
робота після 23-ї та до 7-ї години суб’єктів господарської діяльнос
надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього
(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдальнь, кафетеріїв, буфетів тощо) крім
діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної
доставки замовлень та замовлень на винос.»
3. Вважати таким, що втратив чинність п.З розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 23.06.2020 р № 18-нс «Про внесення
змін до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
від 22.05.2020 р №15-нс «Про встановлення карантину на території міста Борислава
та смт. Східниця з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯБ-СоУ-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів»
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації В.Прідуна.

Р. Садлівський

