
Протокол № 3 

засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
 

м. Чернігів, 22:00                                                                 31 березня 2020 року 

 

Головував: голова обласної державної адміністрації  

Андрій ПОРОКОПЕНКО. 

 

Присутні:  

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – 

заступник голови обласної державної адміністрації – 

Андрій ПОДОРВАН; 

Члени штабу за списком. 
 

Слухали:  
 

Про заходи щодо протидії поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2 на території області 
 

 

Враховуючи інформацію Директора ДУ «Чернігівський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», Головного державного санітарного лікаря у 

Чернігівській області щодо захворювання мешканця м. Корюківка на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19 . 
  

Заслухавши звіт членів штабу щодо протидії поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 
 

Штаб з ліквідації наслідків НС вирішив: 
 

1. Корюківській районній державній адміністрації, виконавчому 

комітету Корюківської міської ради розглянути питання про: 

1.1. визначити об’єкти та приміщення для проведення дезінфекційних 

заходів та забезпечити підрозділи Управління ДСНС України в області та 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

дезінфікуючими засобами та засобами захисту; 

1.2. опрацювати питання щодо харчування осіб, які залучені до 

надання медичної допомоги у зв’язку із протидією коронавірусній 

хворобі (COVID-19) та постійно знаходяться на роботі; 

1.3. разом з керівниками закладів охорони здоров’я, що надають 

допомогу при коронавірусній хворобі (COVID-19), визначити кімнати 

відпочинку для працівників поліції; 

1.4. інформування населення про визначення меж територій карантину, 

а також впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших 

заходів; 

1.5. надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та 

іншим мало захищеним верствам населення щодо отримання ними 

пенсій, оплати комунальних послуг, доставки продуктів харчування та 
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предметів першої необхідності з метою зниження ризиків їх зараження із 

залученням соціальних служб, громадських та волонтерських організацій; 

1.6. контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення ними 

поточної дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в 

фасованому та ізольованому вигляді; 

1.7. доведення до населення рекомендацій щодо обмеження 

пересування громадян на власному автомобільному транспорті між 

населеними пунктами, районами та регіонами України. 

Негайно 

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації, Управлінню 

охорони здоров’я облдержадміністрації, Корюківській районній 

державній адміністрації забезпечити Корюківську центральну районну 

лікарню необхідною кількості засобів індивідуального захисту, засобами 

для дезінфекції, медикаментами. 

Негайно 

3. ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»: 

3.1. виявити контактних осіб і скласти списки по 1 та 2 хвилі та 

передати під розписку по 1 екземпляру Управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації, Головному управлінню Національної поліції 

України в області, органу місцевого самоврядування, Управлінню ДСНС 

України в області для контролю за самоізоляцією; 

3.2. отримати від всіх контактних осіб інформаційну згоду про 

самоізоляцію; 

3.3. провести 02 квітня 2020 року ПЛР тести 1 хвилі контактних осіб; 

3.4. проводити дезінфекційні заходи в осередку небезпечного 

інфекційного захворювання; 

3.5. установити контроль за виконанням самоізоляції та отримувати 

інформацію про стан здоров’я; 

3.6. закриття спалаху провести через 14 днів після одужання останнього 

хворого. 

Негайно 

4. Головному Управлінню Національної поліції в області 
організувати роботу щодо виявлення водія та пасажирів легкового 

автомобілю, який підвозив хворого на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19  від станції метро «Лісова» м. Київ до м. Чернігова. 

Негайно 
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5. Інформацію про виконання заходів надати Штабу з ліквідації 

надзвичайної ситуації через Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

До 03.04.2020 

 

 

 

 

Начальник штабу з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації,  

директор Департаменту з питань ЦЗ  

та ОР облдержадміністрації                                         Сергій БОЛДИРЕВ  

 


