У К РАЇН А
Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ Е ННЯ

Від 12.03.2020 р. № 126
Про заходи запобігання
на території міста Коростеня
коронавірусу COVID-19

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»,
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.01.2020 р. №185 «Про
заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України
випадків захворювань, спричинених новим корона вірусом, виявленим в м.
Ухань (провінція Хубей, Кітай)», наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 25.02.2020 р. № 552 «Про затвердження та впровадження медичної
допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19)», Розпорядження
голови Житомирської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 р. №183
«Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної
середньої освіти усіх типів та форм власності, позашкільної, професійної
(професійно-технічної) фахової перед вищої освіти та КЗ «Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної
ради», взявши до уваги лист Міністерства охорони здоров’я України від
27.01.2020 р. № 26-04/2185/2-20, керуючись п.2, п.4 ч.б ст.30, п.1, п.6 ч.а ст.32,
ст.40, п.11 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1. Запровадити з 12.03.2020 р. до 03.04.2020 р. на території міста
Коростеня профілактично-попереджувальні заходи заходи щодо недопущення
занесення і поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом
COVID-19.
2. Начальнику відділу освіти виконавчого комітету Коростенської
міської ради (Краснокутська А.В.) забезпечити призупинення освітнього
процесу з 13.03.2020 р. до 03.04.2020 р. у загальноосвітніх, дошкільних та
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позашкільних освітніх закладах, заборонивши їх відвідування здобувачами
освіти.
3. Керівникам інших освітніх закладів в т.ч. школи мистецтв, ПТУ 16,
Коростенського технологічного коледжу забезпечити виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19, в т.ч. призупинення
освітнього процесу, заборонивши відвідування підпорядкованих закладів
здобувачами освіти.
3.Керівникам закладів культури, фізичної культури і спорту
призупинити на вище визначений термін проведення масових заходів з
кількістю учасників понад 200 осіб, здійснення інших заходів (змагань)
проводити без участі глядачів (уболівальників).
4.Керівникам
установ,
організацій,
закладів
соціального
обслуговування, закладів громадського харчування, торгівельних закладів
всіх форм власності забезпечити посилене санітарно-профілактичне
прибирання приміщень, контроль за станом здоров’я працівників та
відвідувачів.
5. Керівникам закладів громадського харчування, підприємств
сервісного обслуговування обмежити час обслуговування відвідувачів до
23.00.
6. Керівникам залізничного вокзалу, автостанції забезпечити постійне
систематичне інтенсивне санітарно-профілактичне прибирання місць
перебування пасажирів, контроль за станом здоров’я працівників та
відвідувачів.
7. Місцевим автоперевізникам, які обслуговують громадян в режимі
автобусного перевезення та перевезення пасажирів в режимі маршрутного
таксі
забезпечити
посилене
санітарно-профілактичне
прибирання
автотранспортних засобів на початок робочого часу, під час технологічних
перерв та при закінченні роботи.
8. Призупинити на вище визначений період здійснення на території міста
виїзної торгівлі.
9. Відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради
(Безпалько В.П.) забезпечити контроль за здійсненням торгівельними
закладами та закладами сервісно-побутового обслуговування санітарнопрофілактичних заходів.
10. КВЖРЕП-1, управителям багатоквартирних житлових будинків,
керівникам ОСББ забезпечити здійснення інтенсивного санітарно-
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профілактичного
прибирання
місць
загального
користування
у
підпорядкованих будинках.
11. Відділу охорони здоров’я (Заєць М.А.) забезпечити:
11.1. Виконання медичними закладами, розташованими на території міста,
цього рішення, рекомендацій, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 24.01.2020 року №185 «Про заходи щодо недопущення
занесення і поширення на території України випадків захворювань,
спричинених новим коронавірусом».
11.2. Готовність медичних закладів до надання медичної допомоги особам,
які відповідають визначенню випадку COVID – 19.
11.3. Транспортування осіб, які відповідають визначенню випадку 2019nCoV, спеціалізованою бригадою екстреної медичної допомоги.
11.4. Отримання та аналіз інформації керівників підприємств, установ,
організацій про виконання цього рішення.
12. Начальнику Коростенського міського відділу поліції ГУ НПУ в
Житомирській області (Столяр В.М.), керівнику Комунальної установи
«Служба охорони громадського порядку м. Коростеня «Яструб» (Білошицький
Л.В.) забезпечити посилений контроль за дотриманням громадського порядку.
13. Відділу інформаційно-консультаційного забезпечення виконавчого
комітету Коростенської міської ради (Гречко) забезпечити у місцевих ЗМІ та на
офіційному сайті Коростенської міської ради:
13.1. Висвітлення ходу виконання профілактично-попереджувальних
заходів.
13.2. Оприлюднення цього рішення.
14. Керівникам підприємств, установ, організацій, закладів всіх форм
власності рекомендувати у зв’язку з призупиненням діяльності закладів освіти,
розглянути можливість тимчасового визначення режиму роботи та робочого
часу підпорядкованих працівників, які мають малолітніх дітей.
15. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності
надати інформацію про заходи по виконанню цього рішенням до відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
О.Дзига
Керуючий справами виконкому
А.Охр імчук
Начальник юридичного відділу
Т.Камінська

