ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова райдержадміністрації,
голова районної комісії з
питань ТЕБ та НЄ

ПРОТОКОЛ № 5
чергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
смт Чернігівка

17.03.2020

Головував: голова райдержадміністрації, голова районної комісії з питань ТЕБ та
НС Василь ПОПКЖ.
Присутні: персональний склад членів комісії, запрошені

Порядок денний:
1. Про посилення карантинних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу
на території Запорізької області.
Доповідач: Василь ПОПЮК голова райдержадміністрації, голова районної комісії з
питань ТЕБ та НС
Співдоповідач : Тетяна МАШИРОВСЬКА директор КНП «Чернігівська РЛ» ЧСР
1. СЛУХАЛИ:
Голову райдержадміністрації, голову районної комісії з питань ТЕБ та НС
Василя ПОПЮК А

За підсумками обговорення прийнято рішення:
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Запорізької області
спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, взяти до відома. •
2. На виконання Постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» (зі змінами)
2.1. Заборонити:
проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім
заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
роботу закладів культури (музеїв, тощо), дитячих розважальних центрів,
торгово-розважальних закладів, спортивних комплексів, спортивних залів;
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роботу
агропродовольчих
та торговельних
ринків,
об'єктів
громадського харчування (окрім приготування їжі за індивідуальним замовленням
особи з наступною доставкою її засобами кур'єрської служби або самовивозом);
усіх магазинів, крім продуктових та не продуктових, що реалізують товари
першої необхідності (у тому числі засоби особистої гігієни, миючі та дезінфікуючі
засоби) на території Чернігівського'району Запорізької області.
обслуговування перевізником рейсу за приміським маршрутом Чернігівка Обіточне.
Термін виконання - негайно

2.2. Максимально обмежити пересування
населення
між
населеними
пунктами, а також пересування в громадських місцях без крайньої потреби.
Термін виконання - негайно

3. Районній державній адміністрації спільно з Чернігівською
радою:

селищною

3.1. посилити проведення дезінфекційних заходів у місцях масового скупчення
людей (зупинки громадського транспорту, супермаркети, заклади громадського
харчування, під'їзди багатоповерхових будинків, ліфти тощо);
3.2. уточнити перелік сил та засобів, які можуть бути залучені до проведення
протиепідемічних заходів та забезпечити їх готовність до виконання визначених
завдань;
3.3. заборонити проведення особистих прийомів громадян в усіх органах
державної влади та органах місцевого самоврядування;
3.4. розглянути питання щодо забезпечення населення продовольством та
предметами першої необхідності в режимах доставки, особливо щодо осіб похилого
віку, які мають найбільший ризик настання летальних наслідків, відвідати їх за
місцем проживання та взяти на особистий контроль за участю волонтерів,
громадських організацій та працівників соціального захисту;
3.5. рекомендувати керівникам підприємств установ та організацій всіх форм
власності:
запровадити
щоденний температурний
скрині нг персоналу,
негайно
відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих
респіраторних захворювань;
максимально провести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ
із застосуванням електронних комунікацій і технологій;
запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа
персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;
передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, за
можливість здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцування;
3.6. посилити інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо:
дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараження
коронавірусом;
обмеження пересування населення між населеними пунктами, а також
пересування в громадських місцях без крайньої потреби;
обмеження проведення культурних, політичних, спортивних, соціальних,

о

з
релігійних та інших заходів за масовою участю громадян, виключити планування
таких заходів, у тому числі пов'язана з виїздом громадян України за кордон до
стабілізації ситуації;
скасувати
або максимально
перевести
в режим телефонних
або .
відеоконференцій всі заходи та засідання колегіальних та дорадчих органів, у тому
числі органів місцевого самоврядування;.
Термін виконання - негайно

4. Чернігівській селищній раді:
4.1. провести інвентаризацію апаратів штучної вентиляції легенів (високого,
середнього класів та портативних) та розглянути
можливість передачі їх у
тимчасову позичку (на період карантину) в заклади, які залучаються до лікування
хворих на СОУГО- 19;
4.2. опрацювати питання щодо здійснення додаткових фінансових стимулів
медичних працівників закладів охорони здоров'я, які залучаються до лікування
хворих на СОУГО- 19.
4.3. розглянути питання щодо придбання експрес-тестів для швидкої
діагностики грипу та короновірусу СОУГО- 19 в закладах охорони здоров'я
первинного рівня (амбулаторії загальної практики сімейної медицини, центри
ПМСД ).
Термін виконання - терміново

4.4.
забезпечити
неухильне
виконання
Алгоритму
запровадження
протиепідемічних заходів для запобігання поширенню СОУГО- 19 в Україні та
Комунікаційного плану щодо визначення алгоритму дій у разі виникнення
захворювання на СОУГО-19 з урахуванням заходів, передбачених у Національному
плані протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, на
2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2020 року № 93 та розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.02.2020
№ 65.
Термін виконання - постійно

5. Визначити, що ситуація, яка може виникнути на території Запорізької
області у зв'язку з можливим поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, може призвести до надзвичайної
ситуації регіонального рівня та відповідає п.п. 1 п. 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за її рівнями».
Відповідно
до
Державного
класифікатора
надзвичайних
ситуацій
ДК 019-2010, можлива вищезазначена надзвичайна ситуація відноситься до коду
20711 «НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним
захворюванням людей (окремі випадки)» і відповідає ознакам надзвичайних
ситуацій, що вказані у п. 27 розділу II «захворювання людей на особливо небезпечні
інфекційні хвороби: чума, холера, віспа (натуральна), жовта гарячка, гарячка Ласса,
хвороба спричинена вірусом Ебола, хвороба спричинена вірусом Марбург,
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Кримська
геморагічна
гарячка, спричинена вірусом Конго гарячка Денге,
геморагічна
гарячка
Мачупо
(болівійська),
геморагічна
гарячка
Хунін
(аргентинська), гарячка Західного Нілу, тяжкий гострий респіраторний синдром
(ТГРС) - SARS, поліомієліт, спричинений диким поліовірусом, високопатогений
пташиний грип, грип, спричинений новим субтипом, малярія, менінгококова
хвороба» наказу МВС України від 06.08.2018№ 658 «Про затвердження
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

6. Чернігівській селищній раді :
6.1 .Привести у відповідність з технічними умовами стан каналізаційної мережі
колишнього інфекційного відділення КНП «Чернігівська ЦРЛ» Чернігівської
селищної ради, провести санітарну обробку вигрібних ям дезинфікуючими
засобами;
Термін виконання - до 25.03
6.2. Розвести прийом інфекційних пацієнтів та пацієнтів загальних
захворювань шляхом виділення окремого приміщення в поліклініці ПМСД;
Термін виконання - до 25.03
6.3 Забезпечити ЦНАП засобами гігієни, дезинфікуючими та первинними
медичними засобами, щоденно проводити кварцування приміщення.
Термін виконання - до 25.03
7. Чернігівській селищній раді, Чернігівській районній раді, Чернігівській
районній адміністрації на період карантину обмежити загальний доступ до
приміщень ЦНАПу, Чернігівської районної ради, Чернігівської
районної
адміністрації:
Термін виконання - негайно
8. Чернігівському відділенню БВП ГУ Національної поліції в Запорізькій
області
забезпечити
спільно з Чернігівською
райдержадміністрацією
та
Чернігівською селищною радою виконання пункту 2 цього протоколу та у разі
потреби, забезпечити контроль за обсервацією хворих на короновірус.
Термін виконання - постійно
9. Рекомендувати через засоби масової інформації батькам, рекомендувати
службі у справах дітей райдержадміністрації, відділу освіти, • органам місцевого
самоврядування по - можливості попереджати, на період карантину, масові
скупчення дітей.
Термін виконання - постійно
10. Управлінню' соціального захисту райдержадміністрації проводити
дезинфікуючі заходи в приміщенні управління, забезпечити працівників засобами
захисту органів дихання.
Термін виконання - постійно
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11. Визначеним виконавцям про вжиті заходи та
повідомити Чернігівську районну державну адміністрацію.

проведену

роботу

Термін виконання - до 27.03.2020

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

Секретар комісії

Сергій ТОКАРЕВ

