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     ____________ № _________                      На  № ________  від  __________ 

 

Районні державні адміністрації 

Виконавчі комітети міських рад 

Об'єднані територіальні громади 

 

 

Щодо запобігання поширенню 

коронавірусу 

 

 

Відповідно до пункту 1.2 протоколу №8 від 17.03.2020 за результатами 

засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій з 17 березня 2020 року до закінчення режиму карантину 

заборонено роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе), 

торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 

фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування 

населення, крім роздрібної торгівлі виключно продуктами харчування,  

пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової 

діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності надання послуг 

громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за 

умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту 

(медична маска та рукавички). 

Принагідно повідомляємо, що пунктом 11 цього протоколу передбачено 

торговим мережам області роздрібної торгівлі продуктами харчування,  

пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення вжити додаткових протиепідемічних заходів на рахунок 

продовження робочого часу торгівельних точок, кількості працюючих кас та 

проведення інформування відвідувачів щодо заходів протидії поширення вірусу 

наявними технічними засобами, забезпечення належних умов для дотримання 

правил особистої гігієни персоналом та відвідувачами, належного проведення 
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прибирання та дезінфекції приміщень, обов'язкового використання ЗІЗ (маски, 

рукавички) персоналом закладу. 

З метою запобігання поширенню на території Черкаської області гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, обласна 

державна адміністрація просить довести до відома керівництва торговельних 

мереж, супермаркетів та магазинів району, міста, об’єднаної територіальної 

громади рекомендації про вжиття протиепідемічних заходів (лист 

облдержадміністрації від 18.03.2020 № 5255/01/01-57).   

Принагідно, зважаючи на інформацію, зазначену в листі, що додається, 

просимо провести відповідну роботу із закладами, які здійснюють торгівлю 

продуктами харчування та побутовими товарами. 

 

Додатки: 1. Лист керівникам торговельних мереж, супермаркетів та магазинів, 

на 3арк. в 1 прим. 

2. Інформаційний постер „Профілактика інфікування та поширення 

коронавірусу“, на 1 арк. в 1 прим. 

3. Інформаційний постер „Як знизити ризик інфікування 

коронавірусом“, на 1 арк. в 1 прим. 

4. Інформаційний постер „Прості речі рятують життя від 

коронавірусу“, на 1 арк. в 1 прим. 

5. Інформаційний постер „Прості речі рятують життя від 

коронавірусу. Чисті руки завжди і всюди“, на 1 арк. в 1 прим. 

6. Інформаційний відеоролик 1 „Рекомендації щодо профілактики 

інфікування та поширення коронавірусу“. 

7. Інформаційний відеоролик 2 „Рекомендації щодо профілактики 

інфікування та поширення коронавірусу“. 

 
 

  

 

Заступник голови                                                                     Роман  КАРМАННІК 

 

 

 

 

 

 

Віта Вдовиченко (0472) 37 70 02 

Богдан Литвин (0472) 37 70 02 


