
 

 

 

ПРОТОКОЛ №49 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

         ”27” листопада 2020 року                                                                 м. Чернігів 
 

Головував: Заступник голови комісії –  Сергій БОЛДИРЕВ 
 

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком);  
 

Про виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території області. 

(М.ДОНЕЦЬ, П.ГАРМАШ, Ю.ПАВЛІШЕН) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року 

№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»      

(із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 

№712, від 26.08.2020 №760, від 27.08.2020 №757, від 16.09.2020 №848, від 

28.09.2020 №888, від 13.10.2020 №956, від 21.10.2020 №972 та від 11.11.2020 

№1100)  

комісія вирішила: 
 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських 

рад, сільським, селищним, міським радам об’єднаних територіальних 

громад:  

1.1. Посилити контроль за дотриманням карантинних заходів, а 

особливо у вихідні дні, визначених постановою  Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами). 

На час дії карантину 

1.2. Уточнити плани реагування органів управління та сил цивільного 

захисту у разі порушення нормальних умов життєзабезпечення в медичних 

закладах (тепло- та електропостачання, водопостачання та водовідведення, 

забезпечення подачею кисню). 

До 04 грудня 2020 року 
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1.3. Провести розрахунки сил і засобів необхідних для проведення 

евакуації хворих та медичного персоналу, у разі порушення нормальних умов 

життєзабезпечення, до іншого медичного закладу. 

До 04 грудня 2020 року 

1.4. Вжити заходів щодо забезпечення добровільного страхування 

медичних працівників закладів охорони здоров’я, визначених для лікування 

пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, на випадок 

інфікування коронавірусом COVID-19. 

Про результати інформувати Управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації  до 04.12.2020. 

Невідкладно 

2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з 

керівниками лікувальних закладів області провести уточнення алгоритму 

дій медичного персоналу у випадку порушення або припинення подачі кисню  

пацієнтам, а також посилити контроль за дотриманням правил безпеки під час 

експлуатації обладнання, що постачає кисень. 

Невідкладно 

3. Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації у зв’язку із значним збільшенням випадків виявлення 

хворих на COVID-19, максимально обмежити діяльність закладів культури та 

проведення масових заходів. 

До 31 грудня 2020 року 

 

4. Інформацію стосовно виконання вище зазначених заходів надати до 

04.12.2020 року на електронну адресу Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (dcz_post@cg.gov.ua). 

 

 

Заступник голови комісії                                                             Сергій БОЛДИРЕВ 

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 

mailto:dcz_post@cg.gov.ua

