
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 10 березня 2020 року м. Біла Церква № 119

Про заходи запобігання поширення
деяких інфекційних захворювань

Згідно ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року № 93-Р, на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 02 березня 2020 року № 8438/1/1-20, листа
Київської обласної державної адміністрації від 04 березня 2020 року, щодо загрози
погіршення епідеміологічної ситуації, взявши до відома, що гостру респіраторну хворобу,
спричинену коронавірусом COVID-19 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25
лютого 2020 р. № 521 офіційно було віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб,
відповідно до рішення комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 19 лютого 2020  року та з метою мінімізації
ризиків поширення вірусних захворювань, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Забезпечити виконання Рішення комісії виконавчого комітету міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 19 лютого 2020  року
(Протокол №2 «Про заходи щодо запобіганню і поширенню на території міста гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV»).

2. Забезпечити проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на території
міста:

2.1 Суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у місцях масового скупчення
людей (зокрема на торговельних об’єктах, у місцях проведення культурно-масових заходів,
кінотеатрах) та здійснюють перевезення громадським транспортом, забезпечити проведення
заходів з посилення режиму поточної щоденної дезінфекції.

2.2 Звернутися до керівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форми
власності, щодо створення особливих умов та режимів праці, навчання, пересування і
перевезення, спрямованих на запобігання захворювань на гострі респіраторні захворювання

2.3 Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради в період загострення
епідемічної ситуації, пов’язаної з гострими респіраторними захворюваннями, забезпечити
проведення обмежувальних та профілактичних заходів у закладах освіти, зокрема дитячих
дошкільних та позашкільних та вищих навчальних закладах усіх форм власності.

2.4 Тимчасово обмежити проведення освітніх, спортивних, туристичних,
розважальних та інших масових заходів в місті.

2.5 Звернутися до засобів масової інформації, щодо поширення рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я про алгоритм дій людини у випадку підозри на респіраторне
захворювання та розповсюдження «пам’ятки про самоізоляцію» для тих, хто приїхав із країн,
де зареєстровані випадки коронавірусу.

3. Рішення діє до його зупинення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з

розподілом обов’язків.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


