
протокол J\lъ 3
ЗАСIДАННЯ ОБЛАСНОi KOMICII

з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй

" |6" березня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Голова обласноi державноI адмiнiстрацii - Андрiй ПРОКОПЕНКО.

Присутнi: члени KoMicii (за спиоком);
голова обласноi ради I. ВДОВЕНКО;
Чернiгiвський мiський голова В. АТРОШЕНКО

I. Про додатковi заходи щодо протидiТ поширення KopoнaBipycy на
територii областi.

(п. гАрмАш., о. пАвлик, ю. гIАвлIттЕн, в. АтрошЕнко)
За реЗУльтатами доповiдi та з урахуванням обговорення комiсiя

вирiшила:

1. Управлiнню охорони здоров'я облдержадмiнiстрачiТ, районним
ДеРЖаВним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM Нiжинськоiо Новгород_
CiBepcbKoi, Прилучькоi та ЧернiгiвськоI мiських РаД, сiльським,
СеЛИЩНИМ, мiським радам об'сднаних територiальних громад вжити
ДОДаТКОВИХ ЗаХОДiв Щодо забезпечення медичних працiвникiв засобами
iндивiдуального захисту.

невidклаdно

2. Щепартаменту соцiального захисту населення
облдержадмiнiстрацiт, районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим
KoMiTeTaM Нiжинськоi, Новгород-СiверськоТ, Прилучькоi та Чернiгiвськоi
мiських радл сiльським, селищним, мiським радам об'сднаних
територiальних громад :

2.|. Органiзувати стабiльну роботу по забезпеченню ооцiального
одиноких непрацездатнихобслуговування вiддiлами соцiальноI допомоги

громадян;
2.2. Розробити €Lllгоритм дiй соцiальних працiвникiв у разi пiдозри

захворювання на KopoнaBipyc серед пiдопiчних.
невidклаdно

3. УправлiннЮ охоронИ здоров'я облдержадмiнiстрацii,
УПРаВЛiННю ДСНС в областi, Головному управлiнню нацiональноi полiцii
в областi, дУ <<Чернiгiвський обласний лабораторний центр моЗ Украiни>>
визначити мiсця обсервацii на територii областi.

lо I8,03.2020



4. IT::::: j:tTl*rr.. чуiнiстрацiямо виконавчим KoMiTeTaM

*'}':::.ул,Р":tод-сju.рl"й-fr;;;;;Т#iЪЩ;1","Ж#Ж;iт
Н*#1ll"лIj}1j:::УlY:_МiСЬким;;Й;'""О;.о","1,Т';.Йоffi ;;громад рекомендувати обмежити роботу:- pecTopaHiB, барiв, кафе, iдалень тощо, KpiM тих що надають послугионлайн-замовлення та доставки 

.rжi;

_ сIIА-салонiв, салонiв краси, саун, лазень, косметологiчних тамасажнИх кабiнетiв, перукарень, тату-салонiв, комп'юТерниХ клубiв, ателье,

Жffffй;;,О"'"",у од"у, взуття, технiки та iнших ъчппuБ;;аr;;н;
_ закладiв торгiвлi, oKpiM магазинiв,

продовольчою групою ToBapiB та засобами гiгiени.
якi здiйснюють торгiвлю

На час di|KapaHmuHHLlx захоdiв
5, Головному управлiнню Щержпродспояtивслужби в областiздiйснювати додатковий no".porru за дотрим#;;#.р"i" ,,оо, i правил уторгi вельних мережах при реалiзацii #"o;;;j; харчування.

Посmiйно
б, Районним державним_ адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaMнiжинськоiо Новгорол-сi"ерсьlсоii Прилуцькоi та Чернiгiвськоl мiськихрад, сiльським, селищним, мiським рчй, об'еднанъх територiальнихгромад:
6.1. ВжИти захоДiв щодО обмежеНня перевiрок облiкових приладiв ужитлових примiщеннях надавачами комунальних послуг;

На час di|каранmuннuх захоdiв
6,2, Рекомендувати керiвникам пiдприемств, установ, органiзацiйперевести працiвникiв на дистанцiйний р.*", роботи, де це неможливо - вобов'язковому порядку застосовувати лезiнфекцiйнi заходи.

невidклаdно
7, ЩепартаментУ з питанЬ цивiльнОго захисТу та оборонноi роботиоблдержадмiнiстрацiiо Управлiнню дсrС- Украiни", йrrч"ri скасуватипроведення перевiрок, навчанъ. i тренувань, визначених ГIrrаном основнихзаходiв цивiлъного захисту Чернiгiвсйоi.'об"""ri на 2020 piK.

На час dii.каранmuннцх захоdiв8, Iнформацiю, щодо виконання рiшення обласноi koMicii з питанътехногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй надати на
;ЖТ:Ёifffii#ТfiТ;"о з питань цивiльно"о ,ur".ry та оборонноi

голова koMicii
!о 20.03.2020 року

А"дрiй ПРокоIIЕНко
В iдповiдальний секретар d Андрiй ДУПЛО


