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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що на
сайті Кабінету Міністрів України опубліковано постанову від 26 серпня 2020 р.
№ 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», якою
зокрема внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020
р. № 712 і від 27 серпня 2020 р. № 757.
Згідно із зазначеною постановою карантин продовжено до 31 жовтня 2020
року.
На території регіону, на якій установлено «жовтий» рівень епідемічної
небезпеки скасовано заборону проведення масових заходів в закладах
громадського харчування у кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на
10 кв. метрів.
Але заборонено роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів
господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією
дозвілля, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із
здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
На території регіону, на якій установлено «зелений» рівень епідемічної
небезпеки, забороняється також проведення концертів, дискотек, діяльність
закладів громадського харчування із організацією дозвілля.
Ще раз привертаємо увагу на необхідність врахування організаційними
ланками Профспілки рекомендацій установам, організаціям, передбачених
пунктом 39 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641,
забезпечити на період дії карантину з метою обмеження скупчення осіб в
транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування за
можливості гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний
час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, а також
дистанційну (надомну) роботу.
З постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2020 № 757 «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» можна ознайомитися
за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktivkabinetu-ministriv-t270820, а від 26.08.2020 № 760 - за посиланням:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-760
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