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КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә яңа
коронавирус инфекциясе  таралуны булдырмау чаралары турында

Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  территориясендә
яңа  коронавируслы инфекция  таралуны  булдырмау  максатларында  һәм
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 26 мартындагы ММ-П12-2363
номерлы  йөкләмәсе  нигезендә  «Татарстан  Республикасында  яңа
коронавировка  инфекциясе  таралуны  булдырмау  чаралары  турында»
Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  2020  елның  19
мартындагы  208  номерлы  карары  (Татарстан  Республикасы  Министрлар
Кабинетының 2020  елның 27  мартындагы  223  номерлы карары нигезендә
кертелгән үзгәрешләр белән) карар бирәм:

1. Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә  гражданнар  катнашында  ял  итү,  күңел ачу,  тамаша ясау,
мәдәни, физкультура, спорт, күргәзмә, агарту һәм башка массакүләм чаралар
уздыру,  шулай  ук  тиешле  хезмәтләр  күрсәтү,  шул  исәптән  паркларда,
скверларда, пляжларда, «Кама диңгезе» пляжларында, сәүдә үзәкләрендә һәм
2020  елның  30  мартыннан  15  апреленә  кадәрге  чорда  гражданнарга
массакүләм  йөрүнең  башка урыннарында, тиешле хезмәтләр күрсәтү рөхсәт
ителми дип билгеләргә.

2. Приостановить  на  территории  Лаишевского  муниципального
района  Республики  Татарстан  с  30  марта  по  15  апреля  2020  годаработу
общественных  парков,  скверов,  пляжей,  пляжа  «Камское  море»  и  иных
местмассового посещения граждан.

3. Гражданнарга тәкъдим итәргә:
-  кешеләр  күпләп  җыела  торган  урыннарга,  шул  исәптән  дини

объектларга барудан тыелып торырга;
-  ял  һәм  туризм  максатларында  Россия  Федерациясеннән  китүне

чикләргә;
- Россия Федерациясе территориясендә ял һәм туризм максатларында

баруны чикләргә;



- яшәү урынын бик  тә кирәксез ташлап китмәскә..
3. Әлеге карар аңа кул куйган вакыттан үз көченә керә.
4. Әлеге  карарны  веб-адрес  буенча  Татарстан  Республикасының

хокукый  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  http://pravo.tatarstan.ru
веб-адресы буенча рәсми порталда һәм http://laishevo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча  Интернет-телекоммуникация  челтәрендә  Лаеш  муниципаль
районының рәсми сайтында  бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).

5.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

         Җитәкче                                                                      И.Ф. Зарипов
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