від 13 листопада 2020 року

№ 25 аг
м. Новомиргород

Про введення обмежувальних заходів
щодо недопущення поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19
Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та постанови Кабінету Міністрів України від
22 липня 2020 року № 641“Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2”, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру
респіраторну хворобу COVID-19 серед працівників міської ради:
З 16 листопада 2020 року до 30 листопада 2020 року:
1. Скасувати проведення особистих прийомів та тимчасово обмежити
відвідування громадянами адмінбудівлі Новомиргородської міської ради.
2. Забезпечити вхідний
Новомиргородської міської ради.

санітарний

контроль

в

адмінбудівлю

3.
Відмовляти
громадянам
у
відвідуванні
адмінбудівлі
Новомиргородської міської ради, в разі не дотримання ними маскового режиму
та дистанції не менше, як 1,5 м.
4. Реєстрацію місця проживання громадянина здійснювати за умови
перебування одного відвідувача в кабінеті або одного супроводжуючого з
неповнолітнім відвідувачем.
5. Утримуватися від проведення щотижневих нарад, засідань, семінарів,
та інших заходів.
6. Рекомендувати громадянам оформляти звернення письмово та
направляти їх поштою (електронною поштою) згідно чинного законодавства
України або залишати в чергового в міській раді.
Міський голова

І.Забажан

ОГОЛОШЕННЯ
Новомиргородська міська рада відповідно до розпорядження міського
голови від 13 листопада 2020 року № 25 аг з 16 листопада 2020 року до
30 листопада 2020 року працює без відвідувачів, тимчасово скасовано особисті
прийоми громадян, забезпечено вхідний санітарний контроль в адмінбудівлю
Новомиргородської міської ради; буде відмовлено громадянам у відвідуванні
адмінбудівлі Новомиргородської міської ради в разі не дотримання ними
маскового режиму та дистанції не менше, як 1,5 м; реєстрацію місця
проживання громадянина буде здійснюватися за умови перебування
одного відвідувача в кабінеті або одного супроводжуючого з неповнолітнім
відвідувачем.
Переконливе прохання до громадян оформляти звернення письмово та
направляти їх поштою (електронною поштою) згідно чинного законодавства
України або залишати в чергового в міській раді.
Дякуємо за розуміння!!

