
УКРАЇНА
Лука-Мелешківська сільська рада

Вінницького району Вінницької області
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних

ситуацій 

ПРОТОКОЛ № 10
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

22 вересня 2021 року                                                           с.Лука-Мелешківська

Головував:  голова  комісії з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій Августович Б.І.
Присутні: члени комісії у кількості 8 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Про  обмежувально  -  карантинні  заходи  «ЖОВТОГО»  рівня
карантинних обмежень у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину
та  запровадження  обмежувальних  протиепідемічних  заходів  з  метою
запобігання  поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної
хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2»  (із
змінами) на території Лука-Мелешківської територіальної громади.

ДОПОВІВ:  голова  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС  Лука-Мелешківської
сільської ради Августович Б.І.

ВИСТУПИВ:  головний  лікар  КНП  ЦПСМД  Лука-Мелешківської
сільської ради Шеремета Ю.П.
Розглянувши  Протокол  №  8  засідання  штабу  з  ліквідації  наслідків
надзвичайної ситуації на території Вінницької області від 20.09.2021 року: 

ВИРІШИЛИ
на  період  карантинних  заходів  на  території  Лука-Мелешківської
територіальної громади:

1. Обов’язкове  дотримання  маскового  режиму  в  громадських
приміщеннях (місцях) та громадському транспорті.



2. Заборонити:
- проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв.
метри  площі  будівлі  або  території  (якщо  захід  проводиться  на
відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць;
- приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та
приймання  відвідувачів  іншими  суб’єктами  діяльності  у  сфері
культури  з  наповненістю  кінозалів  або  залів  понад  50  відсотків
місць у кожному окремому кінозалі або залі; 
-  розміщення відвідувачів  у закладах громадського харчування на
відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як
чотири особи за одним столом, за умови, що відвідувачі заходять до
закладу  і  пересуваються  по  ньому  з  вдягненими  засобами
індивідуального  захисту,  зокрема  респіраторами  або  захисними
масками,  що закривають  ніс  та  рот,  у  тому числі  виготовленими
самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або
напоїв); 
-  відвідування закладів  освіти здобувачами освіти у разі,  коли на
самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком
COVID-19  перебуває  більш,  як  50  відсотків  здобувачів  освіти  та
персоналу закладу освіти; 
-  проведення  в  закладах  освіти  масових  заходів  (вистав,  свят,
концертів)  за  участю здобувачів  освіти з  більше ніж однієї  групи
(класу) та за присутності глядачів (відвідувачів); 
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в
закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю
здобувачів  освіти  у  разі  відсутності  у  більш,  як  20  відсотків
персоналу  закладу  освіти  документа,  що  підтверджує  отримання
повного курсу вакцинації; 
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують
можливість  обмежити  кількість  відвідувачів  у  залі  з  розрахунку
одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення.

3.  Через офіційні інформаційні ресурси – веб-сайт Лука-Мелешківської
сільської  ради   довести  до  відома  громадськості  вимоги  цього
рішення.

Голова Комісії                                                           Богдан АВГУСТОВИЧ
Секретар Комісії                                                        Оксана ШЕВАНЮК


