
ПРОТОКОЛ № 13
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ оьлхсиот комгсп

з питань техногенно-екологiчноi" безпеки та надзвичайиих ситуацiй

" 18 "квiтня 2020 року с Чернiгi в

Головував: Голова обласиот державпот адмцпстрацп - Анлргй ПРОКОЛЕНКО.

Присутнi: члени комтсп (за списком);
представники ЗМI.

Про визначення додап\ових мiсц1') обсервацi'i на тсриторi'i областi.
(П.ГАРМАШ, м.цонкць, IО.ПАВЛIШЕН, Е. АЛЬОХIН, С. БОЛДИРЕВ)
Вiдповiдно до отриманог згоди на розмпцення остб для обсервацп готель

«Профстплковий» тцдприемства «Навчально-метоличпий центр профсгплок»
(Чернгпв, вул.Шевченка, 105а), на виконання розпорядження кергвника робiт з
шквтдацп НС в областi вiд 18.04.2020 ДУ «Чернгпвський обласний
лабораторний центр МОЗ Укратни», Головне управэниия
Держпродспоживслужби Укратни в Чернiгiвськiй областi провели обстеження
закладу щодо вшповшносп вимогам Тимчасових рекомендаши щоло
облаштування спецiалiзованих закладiв, призначених для обсервацп на перюл
карантину у звязку з поширенням коронаырусног хвороби (COVID-19),
затверджених постановою Головного Державного санггарного лгкаря Украши
вiд 02.04.2020 року №6.

Згiдно результату обстеження обскту (акт вiд ·18.04.2020)
представниками ДУ «Чернгпвський обласний лабораторний центр ТV103
Украгни», Головного управлшня Держпродспоживслужби Украши в
Чершпвськгй областi готель «Профсгплковий» шдприсмства «Навчально
методичний центр профсгплок» (Чернтпв, вул.Шевченка, 105а) для обсервацп
осiб на перiод карантину придатний за умови дотримаппя ycix. . . 
протиегпдемгчних заходтв.

За результатами обговорення комiсiи вирiшила:

1. До прийняття МОЗ Украгни нормативно-правового акту, нормам и
якого будуть визначегп вимоги до обсерваторгв, тимчасово визначити
готель «Профсгплковий» гпдприемства «Навчально-методичний центр
профсгплок» (Чернiгiв, вул.Шевченка, 105а) як додатковий заклад для
обссрвацп громадян якi прибувають з-за кордону.

Невюкладно
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2. Департаменту з питань цивiльного захисту та оборонно] роботи
облдержадмiнiстрацiУ:

2.1. Передбачити засоби iндивiдуального захисту та дезгнфекцп для
забезпечення роботи готелю «Профсгплковий» на час обсервацп.
2.2. Провести переговорну процедуру закупiвлi послуги з розмiщення у
готелi осiб, якi пiдлягають обсервацп гпсля перетину державного кордону.

Невюкладн о

3. Головному управлiнню Нацiональноi" полiцii" в областi забезпечити
цiлодобову охорону та контроль за дотриманням правопорядку в готелi
«Профсгплковий».

На час обсервацн

4. Управлiнню охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii" забезпечити
двiчi на добу проведения медичними працiвниками термометрп та
опитування осiб, що перебувають в обсерваторi.

На час обсервац ii'

5. ДУ «Обласний лабораторний центр МОЗ У1<:раУ11и», Головному
управлiнню Держпродспоживслужби в областi забезпечити к01п1.ю11ь
та проведения дезшфекцп в обсерваторт.

На час обсервацн

6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Кертвника робп з
шквшацп наслiдкiв надэвичайнш ситуацп.

Голова комтсп

Вiдповiдальний секретар

Андрiй ПРОКОПЕНI<О

Андрiй ДУПЛО


