Інформація
для суб'єктів підприємництва сфери обслуговування
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 червня
2021 року № 583 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236" та розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня пов'язаної з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID - 19) від 09 червня 2021 року № 6 згідно з яким з 09 червня
2021 року на території області встановлено "зелений рівень" епідемічної
небезпеки, відповідно до якого забороняється:
1.
проведення масових (культурних, розважальних та інших)
заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах
громадського харчування за участю більше однієї особи на 4 кв. метри
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі)
або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється
з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім
рядом) у кожному окремому залі;
2.
розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування
на відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як
чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за
умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з
вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або
захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими
самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);
3.
діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують
відвідувачів, у яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням
дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту,
зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний
контроль за їх використанням;
обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального
захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот,
у тому числі виготовлені самостійно, за винятком обслуговування за межами
будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);
не забезпечується централізований збір використаних
засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

