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ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ² ÐÈÍÊÈ
Âàæëèâà ëàíêà õàð÷îâî¿ 

áåçïåêè — ïðîäóêòîâ³ ðèíêè. 
Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ãðîìà-
äÿíè ïîâèíí³ ìàòè çìîãó êóïó-
âàòè ïðîäóêòè, àëå ðîáèòè öå 
áåç ðèçèê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ùîá 
çìåíøèòè çàãðîçó ïîøèðåííÿ 
êîðîíàâ³ðóñó ñåðåä ïðîäàâö³â 
³ ïîêóïö³â, óðÿä â³ä ïî÷àòêó 
åï³äåì³¿ çàïðîâàäèâ ïåâí³ îá-
ìåæåííÿ â ðîáîò³ ðèíê³â.

Íàñàìïåðåä óñ³ ïðàö³âíèêè 
ïîâèíí³ ìàòè çàõèñí³ ìàñêè 
òà ïðîõîäèòè òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã. ßêùî ó íèõ º ñèìï-
òîìè çàñòóäè, òî âàðòî çàëè-
øàòèñÿ âäîìà. Óñ³ êîíòàêòí³ 
ïîâåðõí³ — ïðèëàâêè, äâåðí³ 
ðó÷êè òîùî — ìàþòü äåç³íô³-
êóâàòèñÿ êîæíèõ òðè ãîäèíè.

Ïîêóïö³ òàêîæ íå ìîæóòü 
ïåðåáóâàòè íà ðèíêó áåç 
ìàñîê. Ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â 

íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 
îäíó îñîáó íà 10 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â. Ïðè öüîìó óñ³ ìàþòü 
äîòðèìóâàòèñÿ ô³çè÷íî¿ äè-
ñòàíö³¿ ó 1,5 ìåòðà. Íà âõîäàõ 
äî ðèíêó ïîâèíí³ áóòè àíòè-
ñåïòèêè. Ñòèõ³éíà òîðã³âëÿ 
äîâêîëà áàçàð³â çàáîðîíåíà.

Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà 
ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿº, ÿê ðèíêè 
äîòðèìóþòüñÿ ïðîòèåï³äåì³÷-
íèõ âèìîã. ßê ñâ³ä÷àòü çâ³òè 
³íñïåêòîð³â, ñåðåä íàéïîøèðå-
í³øèõ ïîðóøåíü — â³äñóòí³ñòü 
òåìïåðàòóðíîãî ñêðèí³íãó ³ 
öåíòðàë³çîâàíîãî çáèðàííÿ 
âèêîðèñòàíèõ çàñîá³â ³íäèâ³äó-
àëüíîãî çàõèñòó. Òàêîæ ÷àñòî 
íà ðèíêàõ íåìàº àíòèñåïòèê³â 
íà âõîäàõ, ïîêóïö³ òà ïðîäàâö³ 
íå íîñÿòü ìàñîê òîùî.
ÊÀÔÅ ² ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ

Äîäàòêîâ³ ñàí³òàðí³ íîð-
ìè, ïîâ’ÿçàí³ ç åï³äåì³ºþ 

COVID-19, óðÿä çàïðîâàäèâ òà-
êîæ äëÿ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ: ¿äàëåíü, áàð³â, 
êàôå ³ ðåñòîðàí³â. Íåáåçïåêà 
öèõ ì³ñöü ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî 
ëþäè, ÿê³ ¿äÿòü, íå ìîæóòü çà-
õèñòèòèñü â³ä ³íôåêö³¿ ìàñêîþ. 
Òîæ ñòàþòü ëåãêîþ ì³øåííþ 
äëÿ â³ðóñó. Ùîá ìàêñèìàëüíî 
çíèçèòè éìîâ³ðí³ñòü ïîøèðåí-
íÿ êîâ³äó, óðÿä ðåêîìåíäóâàâ 
óñ³ì çàêëàäàì äîòðèìóâàòèñü 
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ îáìåæåíü.

Çàãàëîì êàðàíòèíí³ íîðìè 
äëÿ êàôå ³ ðåñòîðàí³â ñõîæ³ íà 
ò³, ùî ðîçðîáëåí³ äëÿ ðèíê³â ³ 
ìàãàçèí³â. Ïðàö³âíèêè çàêëà-
ä³â îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ ìàòè 
çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõè-
ñòó, âèêîðèñòîâóâàòè îäíîðà-
çîâå àáî áåçêîíòàêòíå ìåíþ, 
ïî ìîæëèâîñò³ — îäíîðàçîâèé 
ïîñóä. Íà âõîä³ — àíòèñåïòè-
êè. Â³äñòàíü ì³æ ñòîëàìè íå 

ìîæå áóòè ìåíøîþ, í³æ ï³âòî-
ðà ìåòðà. Ê³ëüê³ñòü ëþäåé çà 
ñòîëîì íå ïîâèííà ïåðåâèùó-
âàòè ÷îòèðüîõ îñ³á. Ïåðåì³ùà-
òèñü çàêëàäîì ìîæíà ëèøå ó 
ìàñö³. Êð³ì òîãî, ðîáîòà êàôå, 
ðåñòîðàí³â ³ áàð³â äîçâîëåíà 
äî 22.00.

ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ ðåéä³â 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, íå 
âñ³ çàêëàäè âèêîíóþòü ñà-
í³òàðí³ âèìîãè. Ïîðóøåííÿ 
äîñèòü òèïîâ³: íåäîòðèìàííÿ 
äèñòàíö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ 
êë³ºíò³â ï³ñëÿ 22.00, íåäî-
ñòàòíÿ äåç³íôåêö³ÿ.

Ó çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ ñåðéîçíèì çàóâà-
æåííÿì áóëî âèêîðèñòàííÿ ³ 
âèäà÷à çàìîâëåíü êë³ºíòàì 
ó áàãàòîðàçîâîìó ïîñóä³ ïðè 
òîìó, ùî ó êàôå òà ðåñòîðàíàõ 
áóëè â³äñóòí³ ïîñóäîìèéí³ ìà-
øèíè. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 42 
çà öå ïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî 
øòðàô â³ä 102 äî 425 ãðèâåíü.
 

Із настанням зими епідемія коронавірусу не стишує обертів. 
Підхопити інфекцію можна всюди: у транспорті, в офісі, кафе 
чи супермаркеті. Частинки вірусу не лише передаються повітрям 
від хворих, а й залишаються на різних поверхнях і предметах. 
Що зробила держава, аби зменшити поширення коронавірусу 
у продуктовій і харчовій сферах та як контролює дотримання 
правил, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Пандемія коронавірусу 
і харчова безпека

А ЩО У НАС?А ЩО У НАС?
Як повідомив у розмові 

з кореспонденткою газе-
ти начальник Красноград-
ського районного управлін-
ня Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Харківській області Сергій 
ПАВЛЕНКО, контроль за до-
триманням карантинних ви-
мог у зв’язку з поширенням 
коронавірусу проводиться 
постійно. Стосується це і цен-
трального ринку, і магазинів та 
кафе, що діють на території ра-
йону. Безпосередньо за якістю 
продукції, яка реалізується на 
центральному ринку, слідкують 
працівники лабораторії, розта-
шованої там. Складніше з ма-
газинами, де відповідальність 
за це покладено на власників 
закладів торгівлі. Представ-
ники Держпродспоживслуж-
би реагують лише на скарги 
громадян та непередбачувані 
ситуації, пов’язані з вживанням 
неякісної продукції, придбаної 
у місцевих магазинах.

Співрозмовник наголосив: 
у цей непростий період особ-
ливо важливо утримуватися 
від придбання продуктів на 
стихійних ринках, де повністю 
відсутній контроль за якістю 
продуктів і їх походженням. 
Тому не варто ризикувати 
своїм здоров’ям і наражати на 
небезпеку родини.

Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà
êîíòðîëþº 
äîòðèìàííÿ 
êàðàíòèííèõ âèìîã

Äîïóñê ïðàö³âíèê³â 
ðèíêó äî ðîáîòè âè-
êëþ÷íî çà íàÿâíîñò³ 
çàõèñíî¿ ìàñêè òà 

ïðîõîäæåííÿ òåìïåðàòóð-
íîãî ñêðèí³íãó

Äîïóñê â³äâ³äóâà-
÷³â òà ïåðåáóâàííÿ 
íà ðèíêó ò³ëüêè ó 
ìàñêàõ

Îäíî÷àñíå
ïåðåáóâàííÿ 
â³äâ³äóâà÷³â
ðèíêó 
ç ðîçðàõóíêó 
íå á³ëüøå 
îäí³º¿ îñîáè 
íà 10 êâ. ìåòð³â

Äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó 
ñîö³àëüíîãî äèñòàíö³þâàííÿ
(1,5 ìåòðà)

Äåç³íôåêö³ÿ 
êîíòàêòíèõ ïîâåðõîíü 

êîæí³ 3 ãîäèíè

ÐÎÁÎÒÀ ÐÈÍÊ²Â Ï²Ä ×ÀÑ ÏÀÍÄÅÌ²¯

ÍÀ ÊÎÆÍÎÌÓ ÂÕÎÄ²
ÄÎ ÐÈÍÊÓ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂ²:

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß ÐÈÍÊÓ 
ÌÀª ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈÒÈ:

íàÿâí³ñòü ìèëà,
àíòèñåïòèê³â

öåíòðàë³çîâàíèé çá³ð
âèêîðèñòàíèõ çàñîá³â
çàõèñòó

ì³ñöå äëÿ îáðîáêè
ðóê àíòèñåïòèêîì

³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
ùîäî ïðîô³ëàêòèêè
COVID-19

6 с.

БерестовуБерестову
перекрили,перекрили,
але хто —але хто —
невідомоневідомо
Редакція отримала Редакція отримала 
нову інформаціюнову інформацію

Для райлікарні 
зарезервовано 
комп’ютерний 
томограф
Íàêàç ïðî ðîçïîä³ë ì³ñöåâ³é ë³-
êàðí³ òàêîãî îáëàäíàííÿ âèäàíèé 
Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿. Öþ ³íôîðìàö³þ ïîâ³äîìèëà 
äèðåêòîðêà ÊÍÏ «Êðàñíîãðàäñüêà 
öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ» 
Ãàííà Âàñåíêî.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, òåïåð óñå 
çàëåæèòü â³ä òåðì³íó çàâåðøåííÿ 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó ïðèì³ùåíí³, ùî 
ïðèçíà÷åíå äëÿ âñòàíîâëåííÿ àïàðàòà. 
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî öå â³äáóäåòüñÿ 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ (ÊÒ) — îäèí 
³ç ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè çàõâî-
ðþâàíü âíóòð³øí³õ îðãàí³â òà ñèñòåì, 
ïðèíöèï ä³¿ ÿêîãî ïîëÿãàº â áàãàòîøà-
ðîâîìó ñêàíóâàíí³ îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ 
ðåíòãåí³âñüêèìè ïðîìåíÿìè. ÊÒ åôåê-
òèâíî çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå â ä³àãíîñ-
òèö³ ó ïàö³ºíò³â êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿. 
Çîêðåìà, äîïîìàãàº ìåäèêàì âèçíà÷èòè 
ó õâîðîãî ñòóï³íü óðàæåííÿ ëåãåí³â, à â³ä-
òàê îáðàòè ïðàâèëüíó òàêòèêó ë³êóâàííÿ.

Чим корисні 
квашені овочі
Рецепти, порадиРецепти, поради
та багато іншогота багато іншого

10 с.

22 
ãðóäíÿ

çàâåðøóºòüñÿ 
ð³÷íà ïåðåäïëàòà 

íà ãàçåòó «ÂÊ»
çà ³íäåêñîì 

41731


