
Протокол ПЪ 2

засiдання штабу з лiквiдацii надзвичайноi ситуачii

м. Чернiгiв, 21:30 27 березня2020 року

Головував: керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii -
заступник голови Чернiгiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii Андрiй ПОДОРВАН,

Присутнi:
Члени штабу за списком,

Слухали:

Лабораторно пiдтверлжено захворювання мешканця с, KoMapiBKa

Борзнянсъкого району на гостру респiраторну хворобу COVID-19.

ЗаслухавшИ звiТ членiв штабу щодо протидii поширенню гостроi

респiраторноi хвороби COVID- 1 9.

Штаб з лiквiдацii наслiдкiв НС вирiшив:
1. Розглянути на засiданнi обласноi koMicii з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй питання про:

1.1. Визнання населеного пункту KoMapiBKa Борзнянського району

Чернiгiвсъкоi областi осередком спаJIаху iнфекuiйноi хвороби;

|.2. Запропонувати головi БорзнянськоТ райдержадмiнiстрацii,
Сiльському головi KoMapiBcbKoT отГ розглянути питання про:

- встановлення особливого режиму в'iзду на територiю карантину та

виiзду з неi громадян i транспортних засобiв, а у разi необхiдностi - проведення

санiтарного огляду речей, багажу, транспортних засобi та вантажiв, визначення

мiсць встановлення на в'iздах i виiздах iз територiй карантину контрольно-

проIIускних пунктiв, залучення для роботи в них працiвникiв, матерiально-

,.""i""i та транспортнi засоби пiдприемств, устаноВ, оРГаНiЗаЦiЙ НеЗаПеЖНО ВiД

форм впасностi, забезпечити iх життедiяльнiсть;
визначення та маркування територiй меж карантину шJIяхом

встановлення iнформачiйних знакiв, табличок про введення особливого режиму
проведення протиепiдемiчних заходiв;

iнформування населення про визначення меж територiЙ карантину,

а також впровадження профiпактичних, протиепiдемiчних та iнших заходiв;

- наJIежного облаштування (освiтлення, шлагбауми, caHiTapHi

бар'сри, наявнiсть необхiдноi кiлькостi медико-санiтарних декларацiй тощо)

контролъно-пропускних пунктiв на в'iздах i виiздах в/iз територiй карантину,

осередкiв спzшаху iнфекчiйноТ хвороби;
- пропуску осiб, якi залишають територiю каранТИНУ абО В'IЖДЖаЮТЪ

у неi здiйснювати за умови проведення медичного огляду з безконтактною

iермометрiею i заповнення медико-санiтарноi декларацii та направлення на

обстеження осiб з пiдозрою на гострi респiраторнi захворювання;

- надання допомоги особам з iнвалiднiстю, особам похилого BiKy та

iншим MmIo захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсiй,
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огIлати комунаJIьних послуг' доставки rIpoлy*l,itr XilpLtylr,,,,,,r, га lIl)c.,l\lc lii]

першоТ необхiднос.гi з MeToIo знижо}lIлrl ризикiв l'х ,]ilрLi)ксIIIIя il заt,,t_itlсllI1,1\l

соцiальних слуrкб, гром&llс Lких,га I]oJl()I l,гcpC I;K l,'l \ ()l) l,i-l l r i зa r ii ii .

- контроль за суб'сктами r,осllо/tарlоваIII{я tI(o/[o lIp()l]c.ltcitIlrl lItl\|li

гlоточноТ дезiнФекцiТ примiщень 1.а реалiзаIlii' ttlrt1.1_r кtitз \Lil)tt\lji,Iilllrl l]

фасованому та iзольованому виглядi;
-ДоВеДенНяДонасеJIеI"lLlярекоМсttлаttiл"tIIlО.itОобrtсittсltttlllIС|lg.11Ii.llIll'l

громадян на власному автомобiльltомч ,граIIсrlt-tр,гi lti,t; tlaccjIcIit,i\Ill ll\ l{K lll\]lt.

районами та регiонами УкраТни.
2. щУ <Чернiгiвський обласний lraбopa1,opllrrii lterl,r,1l ]VI().} }'l;pa'flllt>>o

УпраuлiIItlю дЬнС в областi органiзуваr,и IIpot]e;IlcllIlя:tc,зirrtllcKltiiilrrrx

заходiв.
з. t,y lj.artiolla.ltbtloI lto.rriltii в oб;l:rc,Ti зltбс,зtlсLl}1,1,}] tlсtlб.ltи tзtl il l]c7lil,i \1

в,тзду на територilо карантиtlу ,га виТз.Iцу з ttcT I,роNIi,1.,lяtt i tpltttcII()l)'I I1111 '111цtrrlltl't

12:00 28 березrя 2020 року.
4. Борзняtlськiй райлерrка/tмilriс,l,раltii, IitlMlapiBct,ltiii (),|-l .

Управлiнню дснс в об"llасr.i оргаlriзуlза,ги irrформуr]аIlItrl l{ilcc"IclIli,| Ilp()

караII1,и [tHi захоltи.
5. l\y <чернiгiвсьtсиii об.lrасllиii ;lабора l,()l)llltii ttcrt l1l \l() l } Ц,'l)illllll))

IJияви,ги пп,aru*r*rих осiб i ск.ltасr,и сtIиски tio l ,ra 2 xtlt,t.lti t;,t llcl)c.Iil ltl tri,,t

роз,,иску по 1 екземпляру Управлir-rнIо охороllи з/lоров'я oбltllepil(ajti\lirricr1llrltii.

I,оловного управлirrrrя FiаltiональttоТ гro.1liltiT Украi'ltи В Сrб.;trrg'li. t]lltlrl;r rlj''Ilt'IJ()l()

самоврядування, Управлiтtгtя /1сL{с УкраТllи в об;tас,l,i .jljlrI KOII,t,l]OjllO,tll

самоiзоляцiсlо.

'l'epMirr ви Kolta II llя : tlel,it ii tltt

Flачальrrик штабу з лiквiдаltii
наслiлкiв надзвичайllоi ситуачii,
директор /\епартамеtll,у з llll,гall ь

та ОР облдержадмilriс,грашiТ
ц,]

Cepl-iii БОJUlИ l'[.I}


