
IIро,гокоJI ЛЪ 1б
позАчЕрt,ового здсrlцння оБJIлсIIоI' KoMlcli

з tIи,I,atIb техIiогеIItIо-екоJlоr,iчлlоТ безпеки ],а trа/tзвичайних сит.уаltiй

" 27 " квiтня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Заступник голови обласноТ /]ержавноТ адмiнiст.рашiТ Анrrрiй
подорвАн.

Присутнi: чJlени KoMiciT та запроIпеrri (за списком);
пре/iставники Зl\4I.

i захоlци I ltобil-аllllя
Koporl а Bi pvc rloТ i ll фекцiт tra тер иr.о rrii обл а cTi.

(А.полорвАI-I, п.г,АрмАlII, м. донЕL{ь, Е. лльокн)
за результатами доповiдей та з урахуванFIям обговорення комiсiя

вирiluи"rlа:
l. Зат,tзер/tи,ги ltримiрник Iнформоваllоl' ztoбpoBi-llbttoT зr.о/lи особи lta

tlровеllенLrя обсерваttiТ r,a спос,гережеIILIя за cl,aFIoM здlоров'я, дiаl-носr.ики 1.а
лiкування (dоdапlкu l, 2).

2. Забезпечи,ги чергуваrIIIя у IIунк,гах IIporIycKy Чершir.iвськоI.о
прикор/lошноI,о заl-оllу (I1П <IIoBi Яри.ltовичi>, IltI <CeHbKiBKa>)
llраlцiвлlикiв Черrlil,iвськоТ об.lIлержа,ltмilriс,l.раrцii, Чсрrril-iвськоt.о oб.llactto1.o
лаборат,орIlоr-о Itellтpy IVtоЗ Украillи, IlаlliоIrальltоi llo.1liцiT лJlя вжи.г.гя
заходiв у виIlадку вiлмови або неможливостi t]стаtIовJIення мобiльного додаl.ку
uДiЙ ВЛОМа) ОСОбаМИ, якi l'lере,гtIуJIи кордоLl та пi/lllяt,аIоть самоiзоляrtii. .,t_,lя
здiйснення настугIних дtiй :

2.|. осОбi, яка I]ере,гtIуJ]а Kop/lorl ,га BiдlIoBi:t1-1o lto tloJ]oжetIb абзаrtу 5
Ily}IK,l,y 5 llос,гагlови Кабirrеl,у Vlirricr-piB УкраТrrи Bilt l l березtrя 2020
р. J\,r 211 rliд.llяl-ас самоiзоrlяtliТ, i вiltмовJ]ясl,ься або не мас
мож-ltивос,гi вс.гаIJоI]иI.и мобi-llьlлий дода.гок (/[iй В/{ома>
прикор/Iонниками на llytlKTi IlpoIIycKy IIроIIоt]ус,гься l,tillltиса,ги
rtримiр1.1ик Iнформованоl'ltоброrзilrьнот зl.о/lи особи lla провсllеIillя
обсерваtliТ ,га сIlосl,ережеtltIя за c,],atIoM з2lоров'я, дiаl,ttосr.ики .га

lliкуванttя.
2.2. IIрелставник Черrtiгiвсl,коl,о об'ltасI,lого лабора,горFlого lIeIIт.py N,{оз

УкраТши ],а Предсl.авI,Iик ЧергriгiвськоТ об"lтлержалмirriс.граltiТ
rIalIaIoTI) особi додаl,коt]i вiдомосr,i lrpo умови r.a Miclle tIрове/lсltltя
обсерваltiТ.



3. l(erlapr.aMctlI.y :} Ilит.аIIь
Черrril,iвськоТ OllA:

2

2.З. У разi вil(мови особи tliдlIисати
НацполiцiТ вживаrоть заходiв для
законодавства у частинi карантиIJу

Irrформаr,ивIIу зI.о/lу rrраlliI]Ilики
гIриrIигlсFI}lя IIopyltIeIlb чиIJIlоI.о

тa elli/]eMi чних заходti в.

На час: d ii' KapaHmllt|,

llиBiltbltoI,o захисту .га обороlrtlоi робоr,и

i,ol,cJlcM
IleIll,p

ЧернiгirlськоТ

за особами якi ttсребуваюr,l, в

з. 1 . Уклас,ги лоI,оворИ IIро забезltечення обсерваlliТ з
<Профспiлковий> пiлгlрисмст.ва <Навча;lьно-ме.l.о/lичrlий
профспiлок> (Черrriгiв, вул. LIIевчеIIка, l 05а).

з.2, кFIП <обласний ди.гячий санаторiй <[Iролiсок>
обласttоТ ради.

/[о 30 квitпttя 2020 рок.|,
4. YпpaB.lliIIlf Ю охоронИ з/lоров'я Черrlil-iвськоi ОЩА:
4.1. забезпечиr,и персонаJI закладiв лля обсервацii вiдllовizlrIими

засобами захис.гу

[{о 30 квimня 2020 року
4.2, Забезпечити спостереження

обсервацiТ.

I Irx,tlt iittttl

5. Чернiгiвському oб.llaclloMy лабораr.орному tlен.гру мозукратни, Головшому управ.lliltrlю Щержllродспоживсltужби в об"rlас.гi
гlровесl,И iнс,грук,гажi llepcotlaJly закJIадiв д"rtя обссрвацiТ lra llре,,lмеl.лоl.римаtlI{я
саrriтарних l,а проl,иепiltемil.tFIих вимоi..

/]о 30 KBiпlttst 2020 p{)K1l

6, f.(епарr,амеtl,|,у фillаlrсiв Черrlil,iвськоТ одд забезttечи,ги
фiнагrсування заходiв з обсерваltiТ.

IIропlяеом 2020 рок.|,

7, Райошtlим /Iержавllим адмilliс,грацiям, викоtlавчим комi,геr,ам
FIiжинськоi, F{овгороlt-Сiверськоi, ГIри.тrуltькоТ ,га ЧерrIiгiвськоi MicbKlrx
Р3лl сillьським, сеJIиttlIlим, мiським Ралам об'сдlrаllих територiаJIьllих
I,ромад розпочаl,и робоr,у llo обзtаtlI,гува}JIlю MicI(b лl-tя обсервацil.жите:lirз сllоТх
ГРОМаЛ В КОЖrriЙ аДМiНiСr'РаТИI]FIо териr,орiа.llьt-tiй одиrrиlti (виТз:r жи,гсrtiв
громади за кордоtI, наIIравJ]ення на.пiкуlзання, викоFIаFIня зав/lань з l1ризову Ila
СТРОКОВУ С;rУЖбУ, /lJIЯ I]ИIIаЛКiВ гlеможJIиl]осl,i самоiзоllяltiТ жи.ге.llilз вi/lllоlзiirпот
адмi н i сr,рати вно r.ep иr.ор i ал ьноТ оди r r и l ti ).

8, Iнформацiю, Iцо/{о викоtIанtIя рiшсrtttя об.ltасноl' KoMicir' з Ilи.гаIlь,гехногенно-екоJlоr,iчгlот безltеки l,а IIадзвичайних си,гуаltiй надава.ги Ila
еJIекl,роННУ al]pecy /(епар'гаме}{,гу з гIи,гаIlь llивi.ltьного захис.гу та обороrtrrоi'
роботи об.шлержадм i rr i с,граl tiT.



Нацполi
Мiсцевi

з

оэtсuвслуэtсба, лабораmорнuй ценmр, Управлiння oxopoHLl
зdоров': - dо ]7.00 30 квimня 2020 року
Черн прuкорDоннuй закон - tцоранку dо 9.00

- u|оп'яmнuцi dо ] 5,00 zоd.
влаdu - tцол,tiсяця dо 30 чuсла звimноао .uti,сsttlя почltltаlоt.tLt

з30 2020 року.

голови KoMlcll

Андрiй ДУПЛО

Андрiй ПОДОРВА}I


