
  
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від __11.03.2020__ № _144рг_ 
               м.Покровськ 

 

 

 

Про проведення профілактичних заходів 

щодо коронавірусу COVID-19  

 

 

 З метою профілактики виникнення на території міста Покровська, міста 

Родинське, селища Шевченко випадків захворювання на COVID-19, враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», керуючись статтями 42, 59 

Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», - 

 

 1. З 12 березня до 03 квітня 2020 року ввести в місті Покровськ карантинні заходи. 

 2. Відділу освіти міської ради (Голуб): 

 2.1 призупинити освітній процес за денною формою навчання в закладах загальної 

середньої, позашкільної освіти; 

2.2. призупинити роботу дошкільних навчальних закладів, підпорядкованих 

Покровській міській раді, організувавши наявність чергових груп для відвідування в 

окремих випадках; 

2.3. забезпечити виконання протиепідемічних заходів, посилення ранкового 

огляду;  

2.4. посилити дезінфекційні профілактичні заходи. 

 3. КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської 

міської ради Донецької області (Пилипець), КНП «Покровська міська лікарня» 

(Кандибко), КП «ЦПМСД» Покровської міської ради (Остряніна): 

 3.1.скоротити відвідування хворих, що проходять стаціонарне лікування в 

закладах вторинної допомоги; 

 3.2. проводити роз’яснювальну роботу щодо індивідуальних профілактичних 

заходів; 



  

 3.3. посилити дезінфекційні профілактичні заходи. 

 4. Рекомендувати керівникам професійних, середньо-спеціальних, вищих 

закладів освіти розглянути можливість введення карантинних заходів з 12.03.2020р. по 

03.04.2020р. включно. 

 5. Заборонити виконавчим органам міської ради, установам та підприємства, 

підпорядкованих Покровській міській раді,  проведення всіх масових заходів, у яких 

бере участь понад 200 осіб,  крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування.  

 6. Рекомендувати керівникам супермаркетів, магазинів, ринків, об’єктів засобів 

громадського харчування та побуту введення посиленого режиму провітрювання та 

дезінфекції з використанням дозволених в країні дезінфекційних   

 7. Для попередження накопичування вірусів, які викликають респіраторні 

інфекції в громадському транспорті, проводити інтенсивне провітрювання салонів на 

кінцевих зупинках. 

 8. Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності рекомендувати 

до виконання це розпорядження. 

 9. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Олехнович О.О., контроль залишаю за собою. 

 

 

В.п.міського голови       І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


