
ПРОТОКОЛ № 26

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ оьлхсиот комтсп
з питань технпгенно-еколопчнот безпеки та налзвичайних ситуашй

"25" червня 2020 року м. Чернпш

Головував: Заступник голови обласнот державно! алмпистраш) ~

Андртй ПОДОРВАН.

Присупп: члени комгсл; та запрошенi (за списком); прелставники ЗМ!.

Про викошншя заходiв щодо запобiга111ш розr~овсюджснню
коронавiрусноi· iнфсю1i·i на тсриторii. областi.

(М.ДОНЕЦЬ, П.ГАРМАШ,
О ДЯГОВЕЦЬ, С.БОЛДИРЕВ)

Вiдттовiдно до постанови КМУ вiд 20.05.2020 року №392 «Про
встановлення карантину, з метою запобггання поширенrпо гостро. ресл .раторно)
хвороби СОVШ-19, спричинеио; короиаырусом SARS-CoV-2» (iз змгнами) таз

10 ПABЛIIUEB, О.КРИВОРУЧКО,

. . .
метою лотримання санпарно-егплемюлопчних норм та карантинпих
сбмежень 1,омiсiи вирiшила:

1. Районним державним адмпистрашям, виконавчим комггетам
Нгжинсько], Новгороц-Сгверсько), Прилупысог та Чсрнпгвськот мгських
рад, сшьських, селищних, мгських рад об'глианих теригортальних
громад:

l .l. Органгзувати контроль за:

- вииконанням вимог постанови Каб.нету Мппстргв Украгни вiд 20
травня 2020 р. № 392 "Про встановлення карантину з метою запоб: гання
поширенню на територп Украгни гострог ресгпраториоз хвороби COVID-19,
спричиненот коронавгрусом SARS-CoV-2" (iз змгиами) та дотриманням
санггарно-егпдемюлопчних вимог i карантинних обмежеиь вщгювшио до
вимог постанов Головного державного санггариого шкаря Украгни та
втдповщних рекомендашй МОЗ Украгни;

- перебуваиням в громадських будинках i спорулах, громадському
гранспорп у вдягнутнх засобах шдившуа.и.вого захисту, зокрсма
респграторах або захисних масках, що закривають нгс та рот. у тому числ:
виготовлених самоспйпо;

- перебуванням на вулицях з документами, що посвшчують особу,
шдтверцжують громадянство чий спешальний статус;
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- вшвшуванням закладгв освгги й злобувачами в трупах нс бтльше I О
остб, кргм учасп у державшй пшсумковгй атестацп у форм: зовшшнього

' ' 'незалежного ошнювання, зовнппньому иезалежному ошнюваннт, вступних
~ . ..виирооуваннях, единому вступному гсиип з гноземпот мови, единому

фаховому вступному випробуванн., атестацп у форм: тестових екзамегив
лщензгйних пггегрованих юпипв '"КРОК'';

проведевням масових (культурних, розважальних, с порти вних.
сошальних, релгпйних, рекламних та шших ) захолтв 3а учасгю не бшьше
однтс; особи на 5 кв, мегргв плогш бушвш або територп (якаю ыхiд
проводитъся на вшкритому повггр.), де проводиться захш, Органтзатор
заходу вшповшальний за дотримання фгзичио) дистанцп м гж учасниками нс
меише нгж 1,5 метра;

- лотриманням карангинних вимог гзольованими особами;
' ' - дотриманням карантинних вимог установами I закладами сошального

tД оtt_ t 2 tоо захисту, в яких тимчасово аоо поспино проживають.переоуввють громаляии
похилого втку. ветерани втйни i праш, особи з шващдиютю, особи iз спйким и
пггелектуальними або психгчними порушеннямн. установ 1 закладгв. шо
надають сошальи: послуги стм 'ям/особам у склалних жигтгвих обставинах.
кр.м установ i заклашв, якi иалаюгь сошалып послуги екстрено ( кризово ):.

1 _2, Органтзувати провсдення регулярних монггорингових превтрок шоло
дозримания субгктами госполарювання встановлених в и мог до
функшонуваня в умовах адаптивного карантину, а саме сгосовно дотримання
режиму иосгння захисних масок, сошалъног дистанцп та зшйсиения
визначених захошв дезiнфею1ii' в закладах громадського харчування, на
обектах торпвлз продовольчими та испроловольчими товарами. ринках у
громадському транспорп.

1,3, Посилити 3аходи шодо проведения протиегпдем I чного
розслшування, обстеження та контролю в осерелках поширення госгрог
ресгпраторно! хвороби COVID-19, спричииенот коронаырусом SAIZS-CoV-2,
зокрема стосовно нагляду за особами, якт сгплкувалися з хворимрозсдивиня
контактиих остб, оргаигзацп екстренног профшактики серед остб, шо гмовгрно
могли бути гнфгковант, органгзацп поточно! та заключнот дезшфскш) в
епiдемiчних осередках, саипарно-просвпницько) роботи з населенням _

1,4, Провести шформашйио-розяснювальиу роботу серед населения
через засоби масовот, сошальн: мереж: та гнш: канали гнформацп шоцо

' ' 'важливосп дотримаиня протиепшемгчних заходш.

1,5, Рекомеидувати сбмежиги час роботи заклашв громадського
харчування та заклашв розважальног шяльносп до 22 годин,

1,6, Взяти пiд особистий контроль обовязкове визначення власниками
автостаншй сбласп окремих осгб, вшпотплальних за дотримання
автомобшьними перевгзниками та вошями автобусгв протиепщемтчних норм
гпд час посадки та висадки пасажиртв.
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1.7. Рекомендувати органiзаторам пасажирських перевезен ь забезпечити
збiльшення кiлькосп траиспортних засобiв на мтських, примгських,
внутрппньообласних та мгжобласцих автобусних маршрутах загального
користування.

l .8. Рекоменлувати субскгам господарювання на перюл дн карантину
внести (у раз: необхшносп) змгни до рсжимгв 1х роботи 3 метою
встановлення початку роботи о 9, 1 О чи бiльш пiзнiй годинi. Зокрема,
рекомендувати встановиги початок роботи о 10 або бiльш пi:шiй годинт~, . . 
суо ектам господарювання, яю провалять свою дгяльнгсть у таких видах
економтчнот шяльносп:

оптова та роздртбна торпвля:

ремонт автотранспортиих засобтв I мотоциклгв;
. . 

поштова та кур срська дтяльшстъ;

тимчасове розмнцуиания та органгзашя харчування.

Страхова шялыпсть;

освгга;

падания сошальноз допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та вшпочинок.

1 .9. Ртшення про введения карантинних сбмежень на шдвшомчги
територп термiново нацавати на електронну адресу Департаменту з питань
пившьного захисту та оборонног роботи обпдержадмтнютрацп
(dcz_post@cg.gov. на).

На час д1i карантину

2. Управлгнню Укртрансбезпеки у Чернггтвсысгй областi, Головн ом у
управлiнню Нашональнот полiцiУ в Чсршпвськ.й областi, Управлшню
патрульнот полiцiУ в Чернгпвськгй областi, Нацiональнiй гварш) Украгни
(вгйськова часгнна №3082) оргашзувати контроль .ы зшйснениям
рсгулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобшьним
транспортом, зокрема пасажирських перевезень на мгських автобусних
маршрутах у режим: маршрутного таксг, в електричному ( тролсйбус),

. .зашзничному транспорп, у мгському, ирнмтському, мгжмгському,
внугршгньообласному та мгжобласному сполученнг, в кшькосп бшьше нiж
ктлькгстъ мюць для сишиня, що передбачена гехнгчною характеристикою
транспортного засобу, визначена в рессграшйних документах на пей
транспортний засгб, Переызиик несе вщповтдалыистъ 3а забезпечения вопив

t:::' • • ' ,,... засооами гнливгдуального захисту, зокрема ресгпраторами аоо захисними
масками, та контроль використания засобш пшившуапьного захисту, зокрема
ресгпраторэв або захисиих масок иасажирами шд час перевезеиня.

На час дti карантину

3. Головному управшнню Держпродспоживслужби в областi,
Головному управлiнню Нашональнот полiцiУ в обласг], Управлппгю
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патрульно] полiцii' в областi, Нацiональнiй гварш]' Украши (шйськпва
частина .No3082) органiзувати перiодичний контроль за дотриманням
санггарно-етплемюлопчних норм та карантинних обмежень

На час дii' карантину

4. Управшиню охорони здоров 'я облдержадмiнiстрацi'i вжити
заходгв щодо своечасног угиллзацп використаних засобiв пшившуапьн ого
захисту.

До 01 072020 ро,,у

5. Управлiнню схорони злороп'и пблдержалмппстрацп, ДУ
«Чернптвський обласний лабораторпий центр !\1103 Украгпи»
опрацювати питання та надати пропозицп щодо додаткових заходiв по
вивченню напруженосп iмунiтету населення на грипоподiбнi.

До О! 072020 рт,у

6. Головному управлiнню Нашональнот полгш] в областi,
Головному управлiнню Держпродспоживслужби в областi органiзувати

. .
спшьне патрулювання та перевтрки заклашв громадського харчування у
вечiрнiй час.

26-27 Об 2020 року

7. Тнформацио, стосовно виконання више зазначених заходгв надати
до 02.07.2020 року на електронну адресу Департаменту з питань пившьного
захисту та оборонноi роботи облдсржалмппстрашппсх-AOst@cg gov.Lla)

Перший заступник голови комгсл

Вiдповiдальний секретар Андрiй ДУПЛО


