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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Люботин
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Про проведення профiлактичних щеплень
метою запобiгання зростанню показникiв захворюваностi та проведенням
вимоги постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
протиепiдемiчних заходiв,

з

"рu*о*ую.rи
9Ърудня 202О р.Jф 123б к Про встановлення карантину та запровадженнЯ обмежувальниХ
,rроr""rriДемiйиХ заходiв з метою запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроi
SARS-CoV-2>>, наказу
рЬспiраторноi хвороби COVID-l9, спричинепоi корона BipycoM
-lИirri.r.р.ruu
о"орЪ"" здоров'я Украiни вiд з0 листопада 202t року М 2664 кПро
затвердження Змiн до Перелiку професiй, виробництв та органiзаuiй, працiвники яких
пiдляЪаrоть обов'язковим профiлактиIIниМ щепленням), керуючись п,п, 20, ч, 4 ст, 42
Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраТни>
1.Iнформувати працiвникiв виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради про:
-необхiднi.ru оiр"rання обов'язкового профiлактичного щепленнrI проти гостроi

респiраторноi хвороби COVID-I 9;
-можливi мiсцЯ (пунктИ )проведеНня обов'яЗковогО профiлактичного щеплеЕня проти
гостроi респiраторноТ хвороби COVID- 1 9;
]rpauo"i наслiдки у разi вiдмови або у<илення вiд обов'язкового профiлактичного
щеплення проти гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi корона BipycoM

SARS-CoV-2.

2. Нача-тrьнику вiддiлу з питань кадровоi роботи, нагород та охорони працi лЕБIдь
оленi забезпечити:
контроль за проведенням обов'язкових профiлактичних щеплень проти CovID_lg
працiвникzlп{и виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради;
вiдсторонення
роботи (виконання робiт) працiвникiв, обов'язковiстЬ
профiлактичних щеплень проти CovID_19 яких визначена перелiком та якi вiдмовляються
uбо у*rп"отьсЯ вiд проведення таких обов'язкових профiлактиtlних щеплень, вiдповiдно
до cTaTTi 46 КодекСу законiВ про працю УкраiЪи, частини другою cTaTTi 12 Закону Украiни
кПро захист населенш{ вiд iнфекцiйних хвороб>.
3. КерiвникаIu структурних пiдроздiлiв Люботинськоi Micbkoi ради, пiдприемств та
установ комунzrльноi форми власностi забезпечити неу<ичне виконання постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 грудня2020 р. JФ 1236 к Про встановлення каранtину
та запровадження обмежува-пьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
11оширенню на територii Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби,СоVID-19, спричиненоi
корона BipycoM SARS-CoV-2>.
та органiзацiю виконання дапого розпорядження покласти на заступника
4.
питань дiяльностi виконав!мх органiв ради РУБдНд Вячеслава.
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