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Рекомендацii та заходи, спрямованi

на запобiгання поширен"-iЬ.rроi респiраiоРНОi ХВОРОбИ COVID-I9'

спричиненоi коронавiрусопл SдкS-сЪy_2, rriд ча::ll:,Оuu"
та проведення cecii обосднаноi,ьриторiальноi громади у перiод дii карантину

цi ,rporro."uiT 
- 

po.poOn.Hi з ,Ъrо, забезпечення прав громадян та

запобiгання ускладнення епiдемiологiчнот ситуаuiт "чл:1,_ 
органiзацiт та

проведення oeciT об'еднацот територiальноi громади_I :Ti?^ дiТ карантину,.

установленого з метою зашобiгання поIхиреннtо на ,територii укратни гостроl

респiраторпот *uо|оби COVID_ l 9, спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS_соV_2

учасники депутати, запрошенi та присутнi пiд час органiзацii та проведення

.eciT ойrurпот'r.рrrорiurьнот громади у перiод дiт карантину мають n,y"l]uj:

додер}куватися Ко".r"rуцiт Украiни, Закону Укратrrи "про захист населення вlд

iнфекuiйних хвороб" та iншиr уповнова}кених органiв з питань запровадження

гtротиепiдемiчних заходiв,

учасникам ceciT об'сднанот територiальнот громади у перiод дiт, карантину

гriд час здiйснення своет дiялъностi необхiдно, зокрема:

- У разi виникнення симптомiв гострого ресгliраторного захвOрювання,

пiдвищенI{я температури тiла шонацЗ"7,2ОС Уrр"rui"съ вiД вiдвiдуваrrня засiдаЕII{я

ceciT; 
гтрпебvвання v lтримуватиаь правил гiгiсгrи рук

__ гriд час перебування у. шримlщенн1 до

(зокрема, обробиr,и руки л..,пфпуючими (антисецтичними) засобами перед

входом до гrримiщення та шiсля виходу з нього, одягну-ти_ :a1":*"Bi рукавички),

етикету кашлю (гriд час кашлю або чхання прикривати Hic i рот серв9ткою або

зiгну.гим лiктем у разi гrеребування в оточеннi in-"* пюдей), респiраторноi гiгiсни

(використоuуuй Ъu.оо" iндивiдуа,цьного захисry (респiратори або захиснi маски,

що закривають Hic та Рот, у ,ойу числi виготовJlенi самостiйгrо), дотримуватись

правил Тх замiни i утилiзачiт та . фiзичноi дистанцiт (не менше

1,,5 метра), сприяти дотриманню ЦИх гIравил iншими особами;

- мiнiмiзувати пересуванi]я та час гrеребування у примiщенt{i;

_- мiнiмiзацiя пересування та надмiрного часу перебування учаснитсiв у

примiщенi; 
лтI\/пттдIII_ п бiля iх йходiв iвиходiв;* не допускати скупчень у примlщеннях Ti

_оДноЧасНоГоперебУваНFIяУпримiщеннiнадмiрноТкiлькостiлюдей(не
бiльше t ;rюдини на 10 м2);

- обробка дезiнфiкуючими засобами прелметь, лý шеребувають у

постiйному KoHTaKTi з людhми (двернi ручки, перила, сидiння, канцелярське

,'риладдЯ, ariпiцi, столИ та iнше обладнання, яке використовуетъся), не рiдше

одного разу на 4 години;

.- у примiщеннi та бiля виходу з нього розмiстити контейнери/урни з

кришкою для використаних засобiв iндивiдуаrrъного захисту з чiткою яGкравою

uiдмirпоr "викорЙстАнI I\4АскИ тА руМВИ![КИ" ;
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