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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КОПАШНІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
№10
Від «18» березня 2020 року.
с.Копашново.

Про вжиття додаткових заходів
із запобігання виникненню поширенню
корона вірусної хвороби COVID – 19

На виконання завдань, визначених Указом Президента України від 13 березня 2020 р.
№ 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки в умовах спалаху гострої
распіраторної
хвороби COVID – 19, спричиненої корона вірусом SARS – COV – 2, Постанови Кабінету
Міністрів
України від 11 березня 2020 року №211 « Про запобігання поширенню на території
України

корона вірусу COVID – 19», у відповідності до статті 30 Закону України «Про захист
населення
від інфекційних хвороб» ст.ст.32,42.Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
1. Призупинити з 18 березня 2020 року тимчасово до 03 квітня на території
Копашнівської
сільської ради роботу торгівельно – розважальних закладів, фітнес клубів, стадіону,
перукарень,
ресторанів, закладів громадського харчування, в т.ч. при готелях, барів, кафе, дискотек,
крім продуктових магазинів, магазинів, які спеціалізуються виключно на торгівлі
засобами
особистої гігієни, аптек та автозаправних станцій.
2. Заборонити недопущення роботи стихійних ринків торгівлі зокрема продовольчих.
3. Запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти
додому
на самоізоляцію всіх працівників, що мають ознаки распіраторних захворювань, в вразі
погіршення самопочуття негайно звертатися до свого сімейного лікаря.
4. Рекомендувати мешканцям максимально обмежити пересування у межах села,
району, області.
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5. Громадянам сіл які повернулися із-за кордону про свій приїзд повідомити
сімейних лікарів у телефонному режимі.
6. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форм
власності та підпорядкування, а також суб’єктів підприємницької діяльності про повну
персональну відповідальність, за невиконання даного розпорядження згідно чинного
законодавства України.
7. Секретарю сільської ради Довганич О.Ю. довести дане розпорядження, під розпис
до всіх керівників установ та підприємців, які працюють на території
Копашнівської сільської ради.
8. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

Копашнівський сільський голова Ю.М.Гангур
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