Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог протиепідемічних
заходів суб’єктами господарювання на період карантину в період з
26.10.2020 по 01.11.2020
На виконання доручень Прем’єр-міністра України, протокольних доручень
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, постанов Головного державного санітарного лікаря України
територіальними органами Держпродспоживслужби, фахівцями Головного
управління Держпродспоживслужби в Луганській області продовжується
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) та
моніторингових перевірок.
За тиждень з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року здійснено 1243
моніторингових перевірок суб’єктів (об’єктів) господарювання щодо
дотримання протиепідемічних вимог в умовах адаптивного карантину.
Зокрема, перевірено заклади громадського харчування – 224, об’єкти
торгівлі продовольчими товарами – 476, об’єкти торгівлі непродовольчими
товарами – 370, перукарні – 38, дошкільні заклади – 20 та інші.
За результатами моніторингових перевірок встановлено порушення
протиепідемічних вимог у 20 закладах продовольчої торгівлі, 5 закладах
непродовольчої торгівлі, 1 закладі громадського харчування та 7
агропродовольчих ринках. Про встановлені порушення поінформовано органи
Національної поліції.
Також, за тиждень державними інспекторами Головного управління
Держпродспоживслужби в Луганській області проведено 39 позапланових
заходів державного нагляду (контролю) на агропродовольчих ринках
Луганської області та видано припис щодо встановлених порушень дотримання
протиепідемічних вимог.
В ході моніторингів встановлено, що найпоширенішими порушеннями
залишаються:
• відсутність засобів індивідуального захисту у персоналу, особливо
захисних окулярів, одноразових рукавичок, деякі відвідувачі також
нехтують носінням маски;
• відсутність дезінфікуючих засобів для обробки приміщень та поверхонь;
• не організовано температурний скринінг працівникам перед початком
роботи;
• відсутність антисептичних розчинів для рук, які за складом відповідають
вимогам постанов Головного державного санітарного лікаря України;
• порушуються вимоги щодо заборони використання багаторазових
рушників в санвузлах та наявності паперових рушників.
Щоденно під час заходів моніторингу фахівцями Головного управління
проводиться постійна роз’яснювальна робота з керівниками, працівниками та
відвідувачами об’єктів з питань дотримання протиепідемічних заходів щодо
попередження захворювання на СOVID-19.
Звертаємось до суб’єктів господарювання та громадян з проханням
дотримуватись встановлених протиепідемічних вимог та заходів з метою
збереження свого життя і здоров’я та убезпечення оточуючих.

