ДЕСНЯНСЬКА РЛИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про додатковi заходи в.Ц,еснянськiй районнiй
в MicTi Киевi лержавнiй алмiнiстрачii щодо
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVlD- l 9

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про MicueBi лержавнi адмiнiстрацlТ>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року Л! l2Зб <Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних

з

метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроТ
респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>
(зi змiнами), враховуючи Протокол постiйноТ KoMicii з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиТвськоi
мiськоi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiл l8 березня
202l року Ng 20 та з метою запобiгання поширенню гостроi респiраторноТ
хвороби COVID-l 9' спричиненоТ KopoHoBipycoM SARS-CoV-2,
заходiв

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1. Призупинити з 00:00 годин 20 березня 202l року до 00:00 годин
l0 квiтня 202l року доступ вiдвiдувачiв до адмiнiстративноТ булiвлi
,щеснянськоi районнот в Micтi Киевi державноi адмiнiстраuiт, kpiM виключних
випадкiв.

2.

Рекомендувати керiвникам структурних пiдроздiлiв,Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстраuiт зi стату ом юридичних осiб
публiчного права з 00:00 годин 20 березня 202l року до 00:00 годин l0 квiтня
2021 року утриматись вiд проведення будь-яких заходiв у адмiнiстративних
булiвлях структурних пiдроздiлiв .ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi алмiнiстрачii зi статусом юридичних осiб публiчного права, KpiM
виключних випадкiв.

3. Керiвниковi апарату f{еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрачii з 00:00 годин 20 березня 202l року ло 00:00 годин l0 квiтня
202l року забезпечити проведення будь-яких заходiв у адмiнiстративнiй
булiвлi .ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ з
дотриманням кiлькостi присутнiх з розрахунку одна особа на 5 кв. MeTpiB
примiщення та дотримання дистанцii 1,5 метра мiж присутнiми.
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4. KepiBH

янськоi раЙонноi в Micтi Киевi державноi
ypn"* пiдро.дiлiв !еснянс"*оi р}Ь""оТ
MicTi Кисвi Д
цii зi статусом юридичних осiб публiчного"
права за погодженням з першим заступником/заступниками
голови
!еснянськоi раЙонноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв, з 00:00 годин 20 березня 202l року до 00:00 годин
l0 квiтня

адмiнiстрацiТ,

202

l року:

Забезпечити переведення працiвникiв на дистанцiйний
режим роботи у
встановленому порядку;
4. 1.

4,2, Проведення нарад, круглих столiв та iнших запланованих
аналогiчних
захоцiв здiйснювати у режимi вiдеоконференцiй, iз застосування,
in-"*
технiчних засобiв тощо;

4.3. Забезпечити перебування працiвникiв
у адмiнiстративнiй будiвлi
в
MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii у вдягнутих
РайонноТ

*::::::::1
засобах
ilндивlдуального захисту, зокрема
респiраторах або захисних масках,
що закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених самостiйно;

4-4. Попередити працiвникiв про необхiднiсть при перших
респiраторноi хвороби з.UIишатися вдома та дотримуватися
карантинних обмежень;

проявах
ви

мог

.,4,5, _Щоденно iнформувати виконувача обов'язкiв голови flеснянськоТ
MicTi Киевi державноI адмiнiстрацiТ про *in"*i..u хворих
районноi
пРацiвникiв, у тому числi з пiдозрою на KopoHaBipycHy
хворобу.
5. Контроль за виконанням цього
розпорядження змишаю за собою.
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В.о. голови
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