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КАРАР

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә яңа
коронавирус инфекциясе таралуны булдырмау чаралары турында» 2020

елның 30 мартындагы 627 номерлы башкарма комитет карарына үзгәреш
кертү хакында

Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  территориясендә
яңа  коронавирус  йогышы  таралуны  кисәтү  максатларында  һәм  Россия
Федерациясе Хөкүмәте Рәисенең 2020 елның 26 мартындагы ММ-П12-2363
номерлы  күрсәтмәсе,  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының
«Татарстан  Республикасында  яңа  коронавирус  инфекциясе  таралуны
булдырмау  чаралары  турында»  2020  елның  19  мартындагы  208  номерлы
карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның
30  мартындагы  234  номерлы  карары  белән  кертелгән  үзгәрешләр  белән)
таянып карар итәм:

1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының 2020 елның 30 мартындагы 627 номерлы карарына түбәндәге
редакциядә бәян ителгән үзгәрешне кертергә:

«1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә гражданнар катнашында ял итү, күңел ачу, тамаша кылу,
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
30  марттан  алып  санитар-эпидемиологик  хәлне  яхшыртуга  кадәр  чорда
гражданнарга  массакүләм  килүнең  башка  урыннарында  хезмәт  күрсәтү
рөхсәт ителми дип билгеләргә.

2. Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә санитар-эпидемиологик хәлне яхшыртуга кадәр 30 марттан
башлап эшне туктатырга:

а) азык-төлек товарларын, даруханәләрне, даруханә пунктларын ваклап
сатуны  гамәлгә  ашыручы  сәүдә,  ваклап  сату  базарларыннан  тыш,  аларда
булган сәүдә объектларыннан;

б) иҗтимагый парклар, скверлар, пляжлар, "Кама диңгезе" пляжлары
һәм гражданнар күпләп йөри торган башка урыннар.

в) ваклап сату өчен башка объектлар, моңа түбәндәгеләр керми:



даруханә, аптека пунктлары;
азык-төлек товарларын сатучы объектлар;

Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең  2020  елның 27  мартындагы  762-р
номерлы күрсәтмәсе белән расланган беренче зарури булмаган товарларның
тәкъдим ителә торган исемлегенә  кертелгән  товарларны гамәлгә  ашыручы
гомуми мәйданы 100 кв. метрдан кимрәк булган объектлар, шулай ук мобиль
элемтә  хезмәтләрен  күрсәтүгә  шартнамәләр  төзү  гамәлгә  ашырыла  торган
объектлар;

г) Матурлык салоннары, СПА-салоннар, косметик, массаж салоннары,
соляриев,  мунча,  саун  һәм  мондый  хезмәтләр  күрсәтә  торган  башка
объектлар салоннары.

д)  объектов оказания услуг общественного питания,  за  исключением
обслуживания  на  вынос  без  посещения  гражданами  помещений  таких
объектов, а также доставки заказов;

Чикләү сатып алучыга  илтеп җиткерелгән товарларны сатуга,  шулай
ук, ирекле сату Россия Федерациясе законнары белән тыелган яисә чикләнгән
товарлардан тыш, дистанцион ысул белән сатуга, шулай ук тиешле оешмалар
хезмәткәрләренә  оешмалар  биналарында  җәмәгать  туклануы  хезмәтләрен
күрсәтүгә кагылмый.  

3.Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә
2020 елның 31 мартыннан башлап санитар-эпидемиологик хәлне яхшыртуга,
урыннарны  броньлауга,  гражданнарны  шифаханә-курорт  оешмаларында
(шифаханәләрдә),  шифаханә-савыктыру  лагерьларында  ел  әйләнәсендә  эш
сәфәрендә булган затлардан тыш, ел әйләнәсе балалар өчен ял итү һәм ял итү
лагерьларында урнаштыруны туктатырга.

Әлеге  пунктның  беренче  абзацында  күрсәтелгән  оешмаларга
аларда урнашкан затларга карата:

аларның үз-үзләрен изоляцияләү өчен шартлар тәэмин итү һәм
яшәү  срогы  тәмамланганчы  аларны  озайту  мөмкинлегеннән  башка
кирәкле санитар-эпидемиологик чараларны үткәрү;
Кулланучылар  хокукларын  яклау  һәм  кеше  иминлеге  өлкәсендә

күзәтчелек буенча федераль хезмәт аңлатмалары нигезендә әлеге затларның
яшәү биналарында аларны турыдан-туры ашатуны оештырырга.

4. 2020  елның  31  мартыннан  санитар-эпидемиологик  хәл
яхшырганчы, муниципаль органнарда гражданнарны шәхси кабул итүне һәм,
тууны,  үлемне  дәүләт  теркәвенә  алудан  тыш,  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне,  шулай ук гаилә законнары нигезендә аерым шартлар
булганда, өйләнешүне дәүләт теркәвенә алуны туктатырга.

5. 2020 елның 30 мартыннан башлап санитар-эпидемиологик хәлне
яхшыртуга кадәр: 

а)  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан
Республикасында  яңа  коронавирус  инфекциясе  таралуны  булдырмау
чаралары  турында»  2020  елның  19  мартындагы  208  номерлы  карарына
кушымтада  күрсәтелгән  авырулар  (Татарстан  Республикасы  Министрлар
Кабинетының  2020  елның  30  мартындагы  234  номерлы  карары  белән
кертелгән  үзгәрешләр  белән),  яшәү  (тору)  урыннарыннан,  тормыш  һәм



сәламәтлегенә  турыдан-туры  янау  очракларыннан  тыш,  китмәскә.
Күрсәтелгән чикләү эш урынында булу эш бирүченең эшләвен тәэмин итү
өчен,  эш  бирүченең  документы  (белешмәсе)  булганда,  эш  бирүченең
Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинеты  тарафыннан  билгеләнгән
форма буенча документы (белешмәсе) булганда, критик әһәмияткә ия булган
оешма  һәм  хакимият  органнары  җитәкчеләренә  һәм  хезмәткәрләренә
кагылмый;

б)  башка  гражданнарның  яшәү  (тору)  урыннарыннан,  ашыгыч
(кичектергесез) медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү очракларыннан һәм
тормышка һәм сәламәтлегенә турыдан-туры янау очракларыннан тыш, шулай
ук  әлеге  карар  нигезендә  гамәлгә  ашыру  чикләнмәгән  товарлар,  эшләр,
хезмәт  күрсәтүләр  сатып  алуның  якындагы  урынына  бару,  яшәү  (тору)
урыныннан  100  метрдан  артмаган  арада  йорт  хайваннарын  йөртү,
калдыкларны  якындагы  калдыклар  җыелу  урынына  кадәр  чыгару
очракларыннан тыш. Эш бирүче документы (белешмәсе) булганда, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән форма буенча
эш бирүченең законнар нигезендә туктатылмаган эшчәнлекне гамәлгә ашыру
белән бәйле булса, Татарстан Республикасы территориясе буенча хәрәкәт итү
рөхсәт ителә;

в)  гражданнарны җиңел таксида  пассажирлар йөртү һәм багаж ташу
буенча хезмәтләр күрсәтү очракларыннан тыш, 1,5 метрдан да ким булмаган
дистанцияне (социаль дистанция), шул исәптән җәмәгать урыннарында һәм
җәмәгать транспортында, җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу
буенча хезмәтләр күрсәтү очракларыннан тыш, үтәргә;

г) хакимият органнары, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар, шулай
ук гражданнарның уртак булуы белән бәйле башка затлар гражданнарның
(шул  исәптән  хезмәткәрләрнең)  социаль  дистанцияләүне  үтәвен  тәэмин
итәргә,  шул  исәптән  махсус  билге  кую  һәм  биналарда,  төзелешләрдә,
корылмаларда  (аларда)  булу  өчен  махсус  режим  урнаштыру  юлы  белән
тиешле территориядә (шул исәптән якын-тирәдәге территорияне дә кертеп)
саклауны тәэмин итәргә;
        д) чит ил территорияләреннән кайткан гражданнар:

беренче респиратор симптомнары барлыкка килгәндә, медицина
оешмаларын  караусыз  өйдә  медицина  ярдәме  сорап  кичекмәстән
мөрәҗәгать итәргә;

өйдә изоляция режимын сакларга;
е)  чит  дәүләтләр  территориясеннән  кайткан  гражданнар  белән

изоляцияне тәэмин итү чорында бергә яшәүче затлар өйдә 14 календарь көн
эчендә үз-үзен изоляцияләүне тәэмин итәргә.

Әлеге пунктның беренче - өченче абзацларында билгеләнгән чикләүләр
медицина ярдәме күрсәтү очракларына, дәүләт хакимияте органнарының һәм
җирле  үзидарә  органнарының,  хокук  саклау  органнарының,  гражданнар
оборонасы  эшләре  һәм  гадәттән  тыш  хәлләр  органнарының  һәм  алар
карамагындагы  оешмаларның,  кулланучылар  хокукларын  яклау  һәм  кеше
иминлеге  өлкәсендәге  күзәтчелек  органнарының,  гражданнарның  гомерен,
сәламәтлеген һәм башка хокукларын һәм ирекләрен яклауга  турыдан-туры



юнәлдерелгән  гамәлләр  өлешендә  башка  органнарның  гамәлләренә,  шул
исәптән җинаятьчелеккә, җәмәгать тәртибен саклауга, милеккә һәм җәмәгать
куркынычсызлыгын тәэмин итүгә каршы торуга,  шулай ук гражданнарның
Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинеты  билгеләгән  тәртиптә
бирелгән махсус рөхсәтләре булган очракта, аларга кагылмый..

6. 31.03.2020  елдан  санитар-эпидемиологик  хәлне  яхшыртуга
кадәр  паркларга  керүне  һәм  аларда  булуны  тыярга.  Күрсәтелгән  тыю
күрсәтелгән  объектларга  хезмәт  күрсәтүче  оешмалар  хезмәткәрләренә
кагылмый.

7. Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә оешмалар һәм индивидуаль эшкуарларга:

а)  кальян тарту,  кальян куллану өчен кальян күрсәтүләргә  юл
куймаска;
б) хезмәткәрләргә өйдә үз-үзен изоляцияләү режимын үтәүне тәэмин

итүдә ярдәм күрсәтергә;
в)  Кулланучылар  хокукларын  яклау  һәм  кеше  иминлеге  өлкәсендә

күзәтчелек  буенча  федераль  хезмәт  идарәсенең  Татарстан  Республикасы
буенча  соравы  кергәндә,  авырып  киткән  кешенең  хезмәт  функцияләрен
үтәүгә бәйле рәвештә барлык контактлары турында кичекмәстән мәгълүмат
бирергә,  эш урыннарын һәм биналарны дезинфекцияләүне тәэмин итәргә,
авыру булган урыннарны һәм урыннарны дезинфекцияләүне тәэмин итәргә.

8.   Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының башкарма
үзидарә органнарына, оешмаларга һәм индивидуаль эшкуаргам:
а) хезмәткәрләр арасында коронавирус  инфекциясен профилактикалау

буенча кирәкле чаралар күрергә;
б)  чит  илләрдән  ялга  чыккан  яки  Россия  Федерациясеннән  шәхси

хәлләр  буенча  кайткан  очракта  аларны  эшкә  кертмәскә  һәм  Россия
Федерациясе территориясенә килү датасыннан 14 календарь көн эчендә үз-
үзләрен изоляцияләү кирәклеге турында кисәтергә;

в)  электрон  документлар  әйләнеше,  электрон  һәм  почта  элемтәсе
ведомствоара  системасы  ярдәмендә  генә  корреспонденцияне  кабул  итәргә
һәм җибәрергә.
        9. Лаеш үзәк район хастаханәсен тәкъдим итәргә:

а)  кискен вируслы инфекцияләр симптомнары булган амбулатор һәм
стационар  авырулар,  шул  исәптән  хастаханәдән  тыш  пневмонияләр  белән
оператив медицина ярдәме күрсәтү өчен әзерлек тәэмин итү. 

вируска каршы препаратларның, шул исәптән таҗ инфекциясен,
дезинфекция чараларын һәм индивидуаль саклану чараларын дәвалау
өчен тәкъдим ителгән түбән запасын тәэмин итәргә;
гриппны,  кискен  вируслы  инфекцияләрне,  короналаштыру

инфекцияләрен,  хастаханәдән  тыш  пневмонияләрне  профилактикалау
турында халык белән аңлату эшләре алып баруны тәэмин итәргә, респиратор
авыруларның беренче симптомнары барлыкка килгәндә,  медицина ярдәмен
сорап үз вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк..



10.  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе» МКУ Татарстан Республикасы мәгариф оешмаларында коронавир
инфекциясе таралуны булдырмау буенча нәтиҗәле чаралар күрергә.
          11.  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).
          12. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

  Җитәкче                                                                                    И.Ф.Зарипов
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