
ПРОТОКОЛ № 14
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ оьлхснот комгсп

з питань техногенно-еколопчнот безпеки та падзвичайиих ситуашй

"23 "квiтня 2020 року м. Чернгпв
Головував: Голова обласно) державно] адмппстрацп - Андрiй ЛРОКОПЕНКО.

Присутнi: члени кохпсц' та запрошен: (за списком):

представники ЗМI.

Про додатковi заходи щодо запобггания J)OЗПOBCIOJ(ЖCIIBIO

коронавiрvсно'i iнфе1,цii' на територi'i областi.

(А.ПОДОРВАН, П.ГАРМАШ, Б.КУЛ1ЦЬКИ1~, Е. ЛЛЪОХII 1, о.чои II !П)

3 метою запобiгання поширення гострот респiраторною хворобою,
спричиненою коронавiрусом COVID-19, вiдповiдно до статп 32 Закону Украгни
«Про захист населения вiд гнфекшйних хвороб», статей 30, 40-41 Закону
Украгни «Про забезпечення санггарного та егпдемтчного благополуччя
населения», постанови Кабгнету Мiнiстрiв Украгни вiд 11.03.2020 року N~2 l 1 i
постанови Головного Державного санггарного лiкаря Украгни вш 21.04.2020
року №11, враховуючи подання Директора ДУ «Чернтпвський обласний
лабораторний центр МОЗ Укратни», Головного державного санпарного писаря
у Чернiгiвськiй областi (листи втд 22.04.2020 No 03-1-24/673, № 03-1-24/674,
№ 03-1-24/675), таз урахуванням обговорення комтсгя вирiшила:

1. Закрити кладовища та забороиити вшвшувапия млсць окремих поховлнь
громадянами у традиuiйнi пiсляпасхальнi (пiслявеликоднi) поминалыи дн],
крiм випадкiв здтйснення поховання померлого, за умови провелепня
ритуальних обрядiв з дотриманням протиепшемгчних правил, зокрема,
учасп не бiльше нтж 10 осiб та забезпечення вiдстанi мiж присутитми не
менше нтж 1,5 метри.

1-!а перюд 25-28.0-1.2020

2. Районним державним адмi11iстрацiям, виконанчим комггетам
Нiжинсько'i, Новгороц-Сгверськог, Прилуцькш та Чершпвсько] мгських
рад, сшьським, селищпим, мгським радам об 'сдианих теригоргальни х
громад вжити заходiв для забезпеченпя виконання вказаних у п.1. ргшень.

Нев.дклодно



2

3. Визнати с. Буда Корюктвського району, с. Красностльське та с. Комаргвка
Борзнянського району, а також м. Чернiгiв осередками спалаху небезпеч 1-101·
гнфекцп, викликанот гострою респiраторною хворобою, спричиненою
коронавiрусом СОVШ-19.

4. Корюкiвськiй та Борзнянськгй районним державним адмiнiстрацiям,
виконавчому комiтету Черигпвськот мгськот ради:

4.1.Визначити об' екти та примпцення для проведения дсзтнфскшйних
заходiв та забезпечити пiдроздiли Управшння ДСНС Украши в
областi та ДУ «Чернитвський обласний лаборагорний 11е11тр МОЗ
Украши» дезiнфiкуючими засобами та засобами захисту.

4.2.Органiзувати шформування иаселення про визначсння ,\1~;··

територiй карантину, а також впровадження ирофшактичних,. . . .
протиешдемтчних та тнших захошв.

4.3.Органiзувати надання допомоги особам з iнвалiднiстю, особам
. .похилого вгку та тншим мало захишеним верствам населення щодо

отримання ними пенстй, оплати комунальних послуг, доставки
продуктiв харчування та предмепв першог необхiдностi з метою
зниження ризикiв 1х зараження iз залученням сошальних служб,
громадських та волонтерських органiзацiй.

4.4.Посилити контроль за субсктами господарювапня щодо
проведения ними поточно; дезшфекцп примпцень та реалтзацп
продуктiв харчування в фасованому та iзольованому виглядг.

4.5.Органiзувати обробку дорiг та вулиць дезигфекшйними засобами

3 2-1. 0-1. 2020

5. Борзнянськiй районнiй державнiй
об'сднанiй громадi:

5 .1.Забезпечити встановлення на в 'тзш/вилзш с. Красносшьське
Борзнянського району контрольно-пропускного пункту,
забезпечивши перекриття iнших дорiг), облаштування (освггпення,
харчування персоналу, обiгрiв - спiльно з Управлтнням ДСНС
Укратни в областi), чергування медичного прашвника (дистаншйне
вимгрювання температури) вiдповiдно до вимог Методичпих
рекомендашй щодо порядку утворення та дiяльностi контрольно-

адмппстра цii', Комаргвськтй

. . ..пропускних пункпв, що створюються на кордою карантиннш зони,
затверджених розпорядженням Кергвиика робiт з лгквшацл
наслiдкiв медико-бiологiчно1 надзвичайнот ситуацп приролного

. ' " .характеру державного ршня пав язано: 1з поширенням
коронавтрусно) хвороби СОVШ-19 В. Ляшка вiд 4 квггня 2020 року
№17.
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5.2.В''iзд автомобiльного транспорту на територпо с. Краспосшьське
дозволити тiльки для забезпечення житгедгяпьносп населения.

5.3.Вжити заходiв щодо припинення руху автомобтльного транспорту
через с. Красносiльське по iнших автодорогах, кртм втзду/вигзду
через контрольно-пропускний пункт.

До 2-1. 0-1.2020

6. Керiвнику робiт з лi1,вiдацii' наслiдкiв падзвичайно] ситуацц спшьно з
директором Департаменту культури i туризму, иацюиалыюстей та
релiгiй облдержадмiнiстрацii' провести зустрiчi з кергвииками
Чернтпвськот та Нгжинськот епархгй УПЦ та Чершпвськот спархп ПЦУ
щодо проведения богослужiнь в максимально закритому режим],
перенесения поминальних заходiв на 06.06.2020.

)Jo 25.0-1.2020

7. Департаменту
громадськгстю

iнформацiйноi' дiяльностi
облдержадмiнiстрацii',

адмiнiстрацiям, виконавчим
Стверсько], Прилуцьког та

комгтетам
Черпптвсько]

та комунпсашй з
районним державнпм
НiжинськоУ, I J овгорол-. .мгських рад, сшьським,

селищним, мгським радам об'сднаних територгальних громил
активiзувати iнформацiйно-роз' яснтовальну роботу серед населения щоло
додаткових сбмежень пiд час поминальних днiв.

Невлдкладн о

8. Головному управлiнш-о Нацiоналыюi' полiцii' в областi обмежити доступ. , ..громадян до кладовищ шляхом встановлення патрултв на в тздах до них, у. . .
тому числт на вшдалених дшянках на шляхах до кладовищ.

Невюкладно

9. Чернiгiвському прикордонному загону:

9.1.До запровадження порядку проходження самотзоляцп за допомогою
використання мобiльного додатку «Дiй вдома» шодо контролю за
дотриманням самотзоляцп, продовжити оформления письмових згод
осiб на добровiльну самоiзоляцiю.

9.2.Iнформувати ДУ «Чернгпвський лабораторний центр МОЗ
Украгни» про перетин державного кордону органтзованих груп осiб.

На час дй карантину

7. Службi автомобiльних дорiг в областi, Управлiнню капггального
будiвництва Чернiгiвськоi' облдержадмiнiстрацi"i вшпрацювати за
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. .
зверненнями органтв мтсцевого самоврядування встановлення
обмежувальних знакiв та шлагбаумiв для обмеження в 'Узду на територi ю
кладовищ

Нев.дкладно

8. [нформашю, щодо виконання даного рiшення надати на електронпу адресу
Департаменту з питань цивiльного захисту та оборонноУ роботи
облдержадмiнiстрацii

До 25. 0-1.2020 року

Голова комгсп

Вiдповiдальний секретар

Андрiй ПРОКОПЕНКО

А11лрiй ДУПЛО


