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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

:М. о;. 1£ уХ.О року

м. Борислав
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Про встановлення карантину на території міста Борислава та смт. Східниця з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АЯБ-СоУ-2

Відповідно до ст. 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України, на виконання
постанови КМУ від 22.07.2020 року №641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
БАЯБ-СоУ^», розпорядження міського голови від 27.03.2020 року №96-р «Про
перевід Бориславської міської ланки Львівської територіальної підсистеми ЄДС
ЦЗ в режим «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ», та з метою забезпечення організації і
координації робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру державного рівня:
1. Установити з 01 серпня 2020року по 31 серпня 2020 року на всій території
м. Борислава та смт. Східниця із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні,
карантин у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ-З (далі - СОУЮ-19).
2. В залежності від епідемічної ситуації в місті Бориславі та смт. Східниця ,
встановлюються карантинні обмеження . Карантинні обмеження запроваджуються
відповідно до встановлених рівнів епідеміологічної небезпеки: «зелений»,
«жовтий», «помаранчевий», «червоний».
3. Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки
епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій .
4. В разі відсутності рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситу ацій про встановлення рівня епідемічної
небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для “зеленого” рівня
епідемічної небезпеки
5. Карантинні заходи відповідно до рівнів епідемічної небезпеки, а саме:
5.1.У разі встановлення “зеленого” рівня , забороняється:
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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;
2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на
облік бездомної особи;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.
метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), а
також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів
понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. Організатор заходу є
відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5
метра у разі проведення заходу із розміщенням учасників стоячи;
5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах, в
кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на
цей транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за
використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно.
5.2. У разі установлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки, додатково
до протиепідемічних обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної
небезпеки, забороняється відвідування сторонніми особами 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).
5.3. У разі установлення
“зеленого” та “жовтого” рівня епідемічної
небезпеки, дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних
збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту,
видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів
в ід п о в ід н и х санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового
щоденного контролю стану здоров’я учасників.
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5.4. У разі установлення “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки,
додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого” та
“жовтого” рівня епідемічної небезпеки, забороняється:

І)
проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальн
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше ніж 100 осіб та більше
однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на
відкритому повітрі), де проводиться захід;
2) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
3) роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а
також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з
організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень,
кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більше
ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
5) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації,
крім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- 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 людей.
- Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових
заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на СОУГО-19
відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров'я;
6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;
7) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
5.5. У разі установлення “червоного” рівня епідемічної небезпеки, додатково
до протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого”, “жовтого” та

“помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки, забороняються:
1)
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом, у міському, приміському, крім перевезення:
легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше
п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;
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службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами
підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час
таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для
сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два
дні органи Національної поліції;
2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти;
3) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сферах культури, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе
тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності,
фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами
та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами,
пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;
провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики,
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту
комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового
зв’язку;
торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень;
4) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і
закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що
перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім
установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку
бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального
патрулювання.
6.
Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а саме :
- п. 1,2 розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
від 22.05.2020 року №15-нс «Про встановлення карантину на території міста
Борислава та смт. Східниця з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АКБ-СоУ-2,
та етапів послаблення протиепідемічних заходів»
- розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
23.06.2020 року №18-не «Про внесення змін до розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 22.05.2020 року №15-нс «Про
встановлення карантину на території міста Борислава та смт. Східниця з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО19,
спричиненої
коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2,
та
етапів
послаблення
протиепідемічних заходів»
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- розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
01.07.2020 року №19-нс « Про внесення змін до розпорядження керівника робіт з
ліквідації наелідків надзвичайної ситуації від 23.06.2020 року №18-нс «Про внесення
змін до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
від 22.05.2020 року №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 БАІІБ-СоУ^,
та етапів послаблення протиепідемічних заходів»
- розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
06.07.2020 року №20-нс « Про послаблення карантинних заходів»
- розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
14.07.2020 року №21-не «Про внесення змін до переліку карантинних обмежень на
території м. Борислава та смт. Східниця».
- розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
17.07.2020 року №22-не «Про відновлення роботи закладів культури на території м.
Борислава та смт. Східниця».

Керівник робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації
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