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Хочете користуватися зброєю?Хочете користуватися зброєю?
Спочатку зверніться до лікарівСпочатку зверніться до лікарів
Вони нададуть довідку для отримання Вони нададуть довідку для отримання 
дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системидозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи
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У «Промені» з’явилася 
молочна няня
Перша автоматична годівниця для телят з чотирма станціями фірми «Бізарт» почала 
працювати на терені Красноградщини, а такого типу — і на Слобожанщині.
Це не лише передові технології, а й оптимальний ріст та розвиток здорового ремонтного 
молодняку, переконаний керівник ПАОП «Промінь» Євген ТРЕТЯКОВ  
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Голосування 

в умовах 

карантину
Óðÿä çàòâåðäèâ Ïîðÿäîê çä³éñ-
íåííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â 
ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ 
âèáîð³â. Òîæ íà ùî âàðòî çâåðíóòè 
óâàãó

Íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ ïðîâîäè-
òèìåòüñÿ îïèòóâàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ 
ñèìïòîì³â ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü 
òà òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã óñ³ì îñî-
áàì, ÿê³ çàõîäÿòü äî ïðèì³ùåíü äëÿ 
ãîëîñóâàííÿ. Òàêîæ íà âõîä³ äî ÄÂÊ ïî-
âèíí³ çíàõîäèòèñÿ àíòèñåïòèêè äëÿ ðóê.

Ó ïðèì³ùåííÿõ ìàº áóòè íàíåñåíà 
ðîçì³òêà, ùî âêàçóº íà äîòðèìàííÿ äèñ-
òàíö³¿ íå ìåíøå îäíîãî ìåòðà. Ïîòîêè 
âèáîðö³â íà âõ³ä òà âèõ³ä ñë³ä ðîçä³ëèòè.

Êð³ì òîãî, ðåêîìåíäóºòüñÿ îäíî-
÷àñíå ïåðåáóâàííÿ ³ç ðîçðàõóíêó íå 
á³ëüøå òðüîõ îñ³á íà îäèí ñò³ë äëÿ 
âèäà÷³ áþëåòåí³â.      

×ëåíè âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïîâèíí³ ñèä³òè 
íà â³äñòàí³ íå ìåíøå îäíîãî ìåòðà îäèí 
â³ä îäíîãî, àáî çàñòîñîâóâàòè ô³çè÷í³ 
áàð’ºðè, íàïðèêëàä, ïðîçîð³ åêðàíè.  

Ïðîòèðàííÿ äâåðíèõ ðó÷îê, ïîðó÷-
í³â, ñèä³ííÿ òîùî äåç³íô³êóâàëüíèìè 
çàñîáàìè ïîòð³áíî ïðîâîäèòè íå 
ð³äøå îäíîãî ðàçó íà äâ³ ãîäèíè, à 
âîëîãå ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåííÿ — íå 
ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ÷îòèðè ãîäèíè.  

Âèáîðöÿì òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ 
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â: îáðîáèòè 
ðóêè äåç³íô³êóâàëüíèìè çàñîáàìè 
ïåðåä âõîäîì äî ïðèì³ùåííÿ, ïåðåáó-
âàòè ó ðåñï³ðàòîð³ àáî çàõèñí³é ìàñö³.

Ïðè öüîìó ÷ëåíè âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî íèõ ³ç ïðîõàí-
íÿì òèì÷àñîâî çíÿòè ìàñêó äëÿ ï³ä-
òâåðäæåííÿ îñîáè.  

Ðåêîìåíäîâàíî íå áðàòè ä³òåé äî 
âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü ³ êîðèñòóâàòèñÿ 
îñîáèñòîþ ðó÷êîþ. Òàêîæ íàìàãàéòåñÿ 
ïåðåáóâàòè ó ïðèì³ùåíí³ é êàá³íö³ äëÿ 
ãîëîñóâàííÿ ÿêíàéìåíøå.

Âèáîðö³, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ñàìî-
³çîëÿö³¿, ìîæóòü çä³éñíþâàòè ãîëîñó-
âàííÿ çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ.

Цієї неділі 
не забудьте
перевести перевести 
стрілки стрілки 
годинника годинника 
на годину на годину 
назадназад

Ïðîäîâæåííÿ íà 10 ñ.


