
ПРОТОКОЛ № 24

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ оьлхсиот комгсп
з питань техногенно-еколопчнот безпеки та надзиичайних сигуашй

"] 9" червня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Заступник голови обласног державно) адмпистраш) -

Андрiй ПОДОРВАН.

Присутнi: члени комтсп та запрошен! (за списком); представники ЗМl.

I. Про виконання заходiв щодо запобiга1-нш розповсюджен1110
коронавiрvсно1 iнфе1,цi1 на територГi областi.

(А.ЯРОШЕНКО,
O.PYCIH)

Вiдповiдно до постанови КМУ вш 20.05.2020 року №392 «Про
встановлення карантину, з метою запобiгання поширенню гострог ресгпраторног
хвороби СОVШ-19, спричинсног коронав.русом SARS-CoV-2, та етапгв
послаблення протиепiдемiчних захошв» (iз змгнами) станом на 19 Об 2020
року на територп областi на протязi останнгх семи днiв:

П.ГАРМАШ, ю.пхвлшшн, О.КРИВОРУЧКО,

iнцидентнiсть (середня ктльктсть нових випадкгв СОVШ-19 за остан нi
7 днiв на 100 тис. населения) становить 9,39 на 100 тисяч населения;

. . ,заваитажентстъ лтжок у закладах охорони здоров я, визначених для
госппашзацп пашеипв з гпдтвердженим випадком COVID-19, становить
12,29%;

середня юльюсть тестування методом погпмеразнот ланшогово) реакцп та
iмуноферментного аналтзу складаг 24,21 на 100 тисяч населения,

комiсiя вирiшила:

1. Питания про послабления протиепшемгчних заходгв розглянути 11а
иаступиому засiданнi обласно; комгсп' з питань техиогеино-еколопчнгн
безпски та надзвичайних ситуашй.

2. Районним держаиним адмппстрашям, виконавчим комггетам
Нгжинськог, Новгород-СiверськоУ, Прилуцько] та Чернп+вськот мтсь ки х
рад, сшьським, селищним, мгськнм радам об'сдш11н1х тсриторшльни х
громад:

2.1. Забезпечити контроль за дотримаииям санггарно-еишемюлопчиих
вимог i караитииних обмежень вiдповiдно до вимог постанов Головного



2

державного санпарного лпсаря Украгни та вшповшних рекомеидашй МОЗ
Украгни.

2.2. У разi попршення епiдемiчноi ситуацп на тдвiдомчiй територп
приймати рiшення про встановлення додаткових протиещдемгчних захошв в
межах компетенпп.

На час ди карантину

3. Головному управлiнню Держпродспоживслужби 13 областi,
Головному управлiншо Нашональнот ппшш)' 13 обласп, Управлгнню
пагрульнот полiцii" 13 областi, Нацiональнiй гвардй Укратни [вгйсыспва
частина №3082) органiзувати перiодичний контроль за дотриманиям
санiтарно-епiдемiологiчних норм та караигинних обмежень.

На час дй карантину

4. Департаменту сощального захисту населения
облдержадмiнiстрацii" стильно з ДУ «Чернгпвський обласиий
лабораторннй центр 1\103 Укратни» влаштування до игтернатних установ
системи сошального захисту населення областi осiб похилого вiку та осiб з
iнвалiднiстю, у тому числi лггей з гнвалшнтстто, проводити за наявносп у них
резупьтапв ПЛР-тестуваннн.

На час ди карантину

5. Вважати таким що втратив чиннiсть п. 7 протоколу № 20 вiд
28.05.2020 позачергового засщання обласнот комтсп' з питань техногенно
еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй.

6. [иформацпо, стосовно прийнятих рiшень щодо послабления або
посилення протиешдемлчних заходiв надати до 24.06.2020 року на
електронну адресу Департаменту з питань цившьного захисту та обороннот
роботи облдержадмццстрацп

Перший заступник голови комкл]

Вiдповiдальний секретар

Андрiй ПОДОРВАН

Андрiй ДУПЛО

user
Штамп


