
протокол ль 9
позАчЕргового зАсцАння оБлАсноi KoMIcli

з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних СИТУаUiй

" 06 " квiтня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Голова обласноi державноi адмiнiстрацii - Андрiй ПРОКОПЕНКО.

Присугнi: члени KoMicii (за списком);
керiвники територiальних органiв центрztльних органiв виконавчоi
влади, органiв мiсцевого самоврядування (за списком);
голова обласноi ради;
Чернiгiвський мiський голова;
представники ЗМI.

I. Про виконання заходiв щодо протидii пошиDення коDонавiрyсv
COVID-l9 на територii областi.

(А. подорвАн, п. гАрмАш, м.донЕць, Е.АльохIн)

Враховуючи клопотання .Щиректора ДУ <Чернiгiвський обласний
лабораторний центр МОЗ Украiни>> Головного державного санiтарного лiкаря
Чернiгiвськоi областi (лист вiд 06.04.2020 Ns03.|-241504) щодо введення на
територii с. Пам'ятне Борзнянського району карантину та з урахуванням
обговорення комiсiя вирiшила:

1. Визнати с. Пам'ятне Борзнянського району осередком спаJIаху
небезпечноi iнфекцii викликаноi гострою респiраторною хворобою COVID-l9
спричиненою KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

2. Борзнянськiй районнiй державнiй адмiнiстрачii, виконавчий
KoMiTeT Печiвськоi сiльськоi ради розглянути питання:

2.1. Визначити об'скти та примiщення для проведення дезiнфекцiйних
заходiв та забезпечити пiдроздiли Управлiння !СНС Украiни в областi та .ЩУ
кЧернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ Украiни> дезiнфiкуючими
засобами та засобами захисту;

2.2. Органiзувати iнформування населення про визначення меж
територiй карантину, а також впровадження профiлактичних, протиепiдемiчних
та iнших заходiв;

2.З. Органiзувати надання допомоги особам з iнвалiднiстю, особам
похилого BiKy та iншим M€lJIo захищеним верствам населення щодо отримання
ними пенсiй, оплати комунztпьних послуг, доставки продуктiв харчування та
предметiв першоi необхiдностi з метою зниження ризикiв ix зараження iз
зitл)п{енням соцiальних служб, громадських та волонтерських органiзацiй;
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z.4. Посилити контроль за суб'сктами господарювання щоцо

проведення ними поточноi дезiнфекцii примiщень та реалiзачii продуктiв

харчування в фасованому та iзольованому виглядi;

2.5. .щовести до населення рекомендацiй пrодо обмеження пересування

громадян на власному автомобiльному транспортi мiж населеними пунктами,

районами та регiонами Украiни. 
невidклаdно

3. дУ <<ЧернiгiвськиЙ обласниЙ лабораторний центр моЗ Украiни>>,

Управлiнню о*оро"" здоров'я облдержадмiнiстраuii:
3.1. Про"..r" ПЛР-тестування 1 хвилi контактних осiб з хворими на

(соVID-19)iз с. KoMapiBKa, с. Пам'ятне, м. Корюкiвка, м. Чернiговi;

3.2. Провести ПЛР-тестування на (CovID-19) хворих якi перебувають в

лiкарнях областi з дiагнозом пневмонlя;
TepMiHoBo

4. Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в областi здiйснювати

контроль за дотриманням режиму самоiзоляцiт осiб якi мали контакт з хворим

на COVID-19 в с. Пам'ятне.
Посmiйно

5. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM

нiжинськоi, Новгород-сi".р.ькоi, Прилучькоi та Чернiгiвськот мiських

рпд, сiльським, селищним, мiським радам обlсднаних територiальних

'ОО*uf.r. поховання померлих вiд KopoHaBipycHoi ХВОРОбИ (COVID-19)

здiйснювати вiдповiдно до розпорядження Керiвника робiт з лiквiдацiТ

наслiдкiв медико-бiологiчноi надзвичайноi ситуацiт природного характеру

державнОго рiвня пов'язаноi iз поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (CovID-

19) вiд 27 .0З.2020 року JФб.

5.2. Органiзувати щоденну caHiTapHy обробку проТжджоТ частини дорlг та

TpoTyapiB населених пунктiв.
Посmiйно

б. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM

нiжинськоi, Новгород-сiверськоi, Прилучькот та Чернiгiвськоi мiських

рад, сiльським, селищним, мiським радам об'еднаних територiальних

.ро*чЛ спiльнО з УпраВлiнняМ охоронИ здоров'Я облдерЖадмiнiстрачii

забезпечити:
роботу мобiльних бригад щодо проведення

захворюВання респiраторною хворобою COVID- 1 9;

тестування на предмет

дотримання аJIгоритму маршруту хворого ;

пiсля кожного перевезення особи з пiдозрою на iнфiкування covlD-lg
обов'язково проводити дезiнфекцiю автомобiля швидкот допомоги;

утилiзацiю засобiв iндивiдушIьного захисту, якi використовуваJIись при

наданнi медичноТ допомоги хворим на KopoHaBipycнy iнфекцiю CovID-lg,
шляхом спаJIювання у пiролiзному iHceHepaTopi Кнп <чернiгiвський обласний

медичний центр соцiально значущих та небезпечних хвороб).

Посmiйно
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7. Районним дер2кавним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
Нiжпнськоi, Новгорол-Сiверськоi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських
рад, сiльським, селищним, мiським радам об'сднаних територiальних
громад:

7.1. Активiзувати iнформацiйно-роз'яснювЕtльну роботу щодо
максимztльного обмеження кiлькостi людей пiд час проведення служб, мес i
служiнь;

7.2. Звернугись до Bcix конфесiй iз закликом проводити служби за

допомогою засобiв телерадiомовлення та IHTepHeT.

На час dii'каранmuну

8. Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в областi Управлiнню
охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii:

8.1. Встановити контрольно-пропускнi пункти на дiлянках дорiг: M-0l в

районi с. Кiптi, М-02 в районi с. BepTiiBKa, Р-69 перед в'iздом в смт,.Щесна;
8.2. Забезпечити чергування працiвникiв полiцii та медичних працiвникiв

на контрольно-пропускних пунктах з можливiстю проводити дистанцiйне
вимiрювання температури громадян.

9. Вiдповiдчulьними за органiзацiю роботи
пунктiв визначити: Щеснянського селищного голову, ВертiiЪського та
Кiптiвського сiльських голiв, вiдповiдно до пункту б <Методичних
РекОМенДацiЙ щодо порядку угворення та дiяльностi контрольно-пропускних
пунктiв на в'iздах i виiздах наlз територiй областей (районiв, населених
пунктiв) для обмеження поширення KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-I9))
Затверджених розпорядженням керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-
бiологiчноi надзвичайноi ситуацii природного характеру державного рiвня
пов'язаноi iз поширенням KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9 вiд 04 квiтня
2020 року JЪ17.

lо I0.04.2020

10. Службi автомобiльних дорiг в областi встановити знаки щодо змiни
ДОРОжнього руху в мiсцях розташування контрольно-пропускних пунктiв.

lо I0.04,2020

11. Iнформацiю, щодо виконання рiшення обласноi KoMicii з питань
ТеХНОГеНно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй надати на
еЛеКТРОнну адресу !епартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноi
роботи облдержадмiнiстрацii.

!о l0.04.2020

голова koMicii ндрiй ПРОКОПЕНКО

з I0.04.2020

контрольно_пропускних

В iдповiда-гlьний секретар Андрiй ДУПЛО


