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поздчвргового здсIддння оБлдсноi KoMtcli
з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуаuiй

" 01 " квiтня 2020 року м. Чернiгiв

головував: Голова обласноi державноi адмiнiстраuii - Андрiй прокопЕнко,

Присутнi: члени KoMicii (за списком),
керiвники територiаJIьних органiв центральних органlв виконавчо1

влаци, органiв мiсцевого самоврядування (за списком);

голова обласноi ради;
представники ЗМI.

2019 на територii областi.
цъ, с. гнАтьсв, р. гордовийJ. вдовЕнко)

Враховуючи кJIопотаннЯ Щиректора дУ кЧернiгiвський обласний

лаборатЪрний центр моЗ Украiни>> Головного державного санiтарного rriкаря

чернiгiвськоi областi (лист вiд 01 .04.202а Jt08.1-t5l444) шОДО ВВеДеНl{Я На

територii м. Корюкiвка карантину та з урахуванням обговорення комiсiя

вирiшила:
1. Визнати м. Корюкiвка Корюкiвського району осерелком cllы]axy

небезпечноi iнфекцii викликаноi гострою респiраторноIо хворобоl<l,

спричиненою KopoHaBipycoM COVID-I 9.

2. КорюкiВськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii', викоIIавчому

KoMiTeTy КорюкiвськоТ MicbKoi ради:
2.|. Визначити об'скти та примiщення для проведення лезirrфекцiйних

заходiв та забезпечити пiдроздiли Управлiння ДСНС Украiни в областi та !У
кЧернiгiВськиЙ обласниЙ лаборатОрниЙ центР моЗ Украiни>> дезiнфiК)/'ЮЧИМИ

засобами та засобами захисту;
2.2. Опрацювати питання шодо харчування

надання м9дичноi допомоги у зв'язку iз протидiеrо
(COVID-I9) та постiйно знаходяться на роботi;

2.3. Разом з керiвниками закладiв охорони здцоров'я, Що I1алаIо,гь

допомогУ при корОнавiрусНiй хворобi (CovID-19), визначити мiсця вiдпо,tиttку

для праЦiвникiВ охоронИ здоров'я та спiвробiтникiв полiцiТ ;

2.4. ОрганiзУвати iнформування Ifаселення про виз}IаченItrl меж

територiй карантиI{у, а також впровадження профiлактичних, протиепlдемlчних

осiб, якi залуrенi до
коронавiрусrтiй хворобi

та lнших заходlв;
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2,5. Органiзувати надання допомоги особам з irrвалiднiстtо, особам
похилого BiKy та iншим м€lло захищеним верствам насеJIення щоло о,lримання
ними пенсiЙ, оплати комун€lльних послуг, доставки продуктiв харчування та
предметiв першоi необхiдноотi з метою зни}кення ризикiв Iх зара}кення iз
3ilJIученням соцiальних служб, громадських та волонтерських органiзацiЙ;

2.6, Посилити контроль за суб'сктами господарювання щодо
ПРОВеДення ними поточноi дезiнфекцii примiщень та реалiзацii продуктiв
харчування в фасованому та iзольованому виглядi;

21. ,ЩОвести до населення рекомендацiй щодо обмея<ення пересування
громадян на власному автомобiльному транспортi мiж населеними пунктами,
районами та регiонами Украiни, 

HezailHcl

3. Щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстраrдii., YпpaB.lIilllllo
ОхОРони здоров'я облдержадмiнiстрачiii Корюкiвськiй районнiй державнiй
адмiнiстрацii забезпечити Корюкiвську центральну районну лiкарнrо
НеОбхiДною кiлькiстю засобiв iндивiдуального захисту, засобами N|я
лезiнфекцii, медикаментами.

TepMi,HoBo

4. ДУ <Чернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ
Украiни>:

4.1. Виявити контактних осiб i скласти списки по 1 та 2 хвилi та
передати пiд розписку по 1 екземпляру Управлiнню охорони здоров'я
Облдерх<адмiнiстрачii, Головному управлiнню Нацiоналъноi полiцii Украirrи в
ОблаСтi, органу мiсцевого самоврядування для контролю за самоiзолячiеrо;

4.2. Отримати вiд Bcix контактних осiб iнформацiйну зго/(у про
самоiзоляцiю;

4.З. Провести 02 квiтня 2020 року ПЛР тести l хвилi контактFIих осiб;
4.4. ПРОводити дезiнфекцiйнi заходи та заходи самоiзолlяцii в осере/lку

НебеЗПечнОГо iнфекцiйного захворювання вiдповiдно до визначених
протоколiв;

4.5. УСТанОвити контроль за виконанням самоiзоляцii та отримувати
iнформацiю про стан здоров'я;

4.6. ЗаКРИТтя cПulJlaxy провести через 14 днiв пiсля одужаЕII]я останнього
хворого.

Нееайно

5. Управлiннк) охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii спiльно з

управлiнням охорони здоров'я Чернiгiвськоi MicbKoi ради:
5.1. Вивчити питання щодо проведеннЯ тестувань гrа (COVID-I9) в

лабораторii Чернiгiвськоi MicbKoi лiкарнi Nч3 ;

5.2. Визначити категорii працiвникiв (медичних закладiв, ,граIIсгtсlр,l,ttсli

iнфраструктури, торгiвлi та iнших) дп, першочергового проведення TecTyBaI{b
на KopoнaBipycHy хворобу (COVID-I 9),

Терлlittово
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6. Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в областi
посиJIити контролъ за проведенням лезiнфекцiйних заходiв в закJIадах торгiвrIi.

TepltittoBo

7. ЩепаРтаменту культури i туризму, tlацiональцостей та релiгiй
облдержадмiнiстрацii вжити заходiв щодо максимzlльного обмеження кiлькостi
людей пiд час проведення служб, мес i служiнь.

8. Щепартаменту iнформацiйноi дiяльrrостi

TepпtiHoBo

та комунiкацiй з
громадськiстrо облдержадмiнiстрацiт продов)Iсити iнформування населення
через засоби MacoBoi iнформацii шlодо заходiв, якi вrкиваються органами влади
по запобiганню поширенню KopoHaBipycHoi хвороби COVID-19 rra територii
областi.

поспli.tiно

9. Взяти до вiдома:
9.1 Перелiк закладiв охорони здоров'я для госгliта.ltiзацii осiб з ознаками

гостроi респiраторноi хвороби CovID-l9 першоi, другоi, третьоi та четвертоi
хвилi (лолаток 1);

9.2. Схему взаемодii лiкувzlльних закrrадiв областi з госпiталiзацii осiб з
пiдозроЮ на захвоРюваннЯ спричинене KopoнaBipycoM 2019-пСОV (лолаток 2)

10. Iнформачiю, щодо виконання рiшення обласноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй надати на
елекгронну адресу lепартаменту з питань цивiльного захисту та обороr+ноi
роботи облдержадмiнiстрацii.

fо 03 04.202()

голова koMicii АндрiИ ПPOKOti]jI{I(O

Вiдповiдальний секретар Анлрiй ДУПЛО



1.

2.
з.

Додаток 1

Що рiшення обласноi KoMicii з
питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй
01 квiтня 2020 року, протокол JФ 8

Перелiк закладiв охорони здоров'я першоi хвилi
ДЛЯ гОспiталiзацii осiб з ознаками гостроi респiраторноТ хвороби COVID_l9

КНП кЧернiгiвська МJI Ns2) Чернiгiвськоi MicbKoi ради
кнП кЧернiгiвська обласна дитяча лiкарня> Чернiгiвськоi обласноi ради
КНП <БОРЗнянська центрrtльна районна лiкарня> Борзнянськоi районноi
Ради

4. кнП кКозелецькоi районноi Ради кКозелецъка центрztльна районна
лiкарня> Козелецькоi районноi ради5. кнП кКорюкiвська центр€tльна районна лiкарня> KoproKiBcbKoi районтrоi
Ради

6, КНП КНОвгород-Сiверська центральна районна лiкарня iMeHi
I.В.Буяльського)) Новгород-Сiверськоi районноi рали'7. КНП КТа.гrалаiвська центральна районна лiкарня> Талалаiвськоi районноi
Ради

8. кнП <Чернiгiвська центр€lльна районна лiкарня> Чернiгiвськоi районноi
Ради

9. кнП кНiжинська центрапьна MicbKa лiкарня iMeHi Миколи Галицького>
Нiжинськоi MicbKoi рали

10. кнП <ПрилуЦька ценТрапьна MicbKa лiкарня> Прилучькоi MicbKoT радиl1. кнп кпологовий будинок> Чернiгiвськоi мiськоi Ради

Перелiк закладiв охорони здоров'я другоi хвилi
для госпiталiзацii осiб з ознаками гостроi респiраторноi хвороби cOvID_19

при перевантаженнi лiкарень першоi хвилi

1. кнП <<Бахмацька центральна районна лiкарня>> Бахмацькоi районноi ради
2. кнП <Бобровицька центрчlJIьна районна лiкарня> Бобровицькоi районноi

Ради
3. кнП кГороднянська центрrlJIьна районна лiкарня> Городнянськоi

районноi ради
4. кнП <<Iчнянська центрztльна районна лiкарня> Iчнянськоi рйонноi ради
5. кнп кМенська центрzlльна районна лiкарня> Менськоi районноi рали
6. кнП кНiжинська центрztльна районна лiкарня> Нirкинськоi районноi ради
7. кнП <Рiпкинська центр€lльна районна лiкарня> Рiпкинськоi районнот

Ради
8. кнП KCeMeHiBcbKa центраJIьна районна лiкарня> CeMeHiBcbKoi районноi

Ради
9, КНП <Чернiгiвська МЛ J\b3) Чернiгiвськоi MicbKoi ради



Перелiк закладiв охорони здоров'я третьоТ хвилi
ДЛя госпiталiзацii осiб з ознаками гостроi респiраторноi хвороби COVID-19

при перевантаженнi лiкарень другоi хвилi

1. КНП кВарвинська центрtIльна районна лiкарня> Варвинськоi районrrоi
Ради

2. КНП ККоропська центрzrпьна районна лiкарня> Коропськоi районгrоi ради
3. КНП кКуликiвська центральна районна лiкарня> Куликiвськоi районноi

Ради
4, КНП <HociBcbKa центрztльна районна лiкарня iMeHi Ф.Я.Примака)

HociBcbKoi районноi ради
5. КНП кПрилуцька центр€шьна районна лiкарня> Прилуцькоi районноi

Ради
6. КНП <<Сновська центрzrпьна районна лiкарня)) CHoBcbKoi MicbKoi ради

Сновського району
'|. КНП кСосницька центр€tльна районна лiкарня> Сосницькоi районноi ради
8. КНП кСрiбнянська центральна районна лiкарня> Срiбнянськоi районноi

Ради
9. КНП <Остерська MicbKa лiкарня> Остерськоi MicbKoi рали
10.КНП кЧернiгiвська МЛ }ф1> Чернiгiвськоi MicbKoi ради

Перелiк закладiв охорони здоровОя че,гвертоТ xBrr;ri
для fоспiталiзацii осiб з ознаками гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19

при перевантаженнi лiкарень третьоi хвилi

l. КНП <Чернiгiвський обласний медичний центр соцiально значущих та
небезпечних хвороб> Чернiгiвськоi обласноi ради2. КНП кЧернiгiвський обласний центр радiацiйного захисту та
оздоровлення населення> Чернiгiвськоi обласноi ради

3. КНП кЧернiгiвський обласний госпiталъ BeTepaHiB вiйни> Чернiгiвськоi
обласноi ради

4, КНП кПрилучька MicbKa дитячалiкарня> Прилучькоi MicbKoi ради



Додаток 2

Що рiшення обласноi KoMicii з

питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй
01 квiтня 2020 року, протокол Jttl 8

Схема взасмодii лiкувальних закладiв областi з госпiталiзацii осiб з

пiдозрою на захворювання спричинене KopoHaBipycoM 2019-пСоV

Ns
зlп

Назва закладу охорони
здоров'я

Забезпечуе госпiталiзацiю жителiв/осiб

1 КНП кЧернiгiвська MicbKa
лiкарня J\&2) ЧМР

м.Чернiгiв, Куликiвський р-н

) КНП <Чернiгiвська обласна
дитяча лiкарня> ЧОР

дiти ч тяжкому cTaIli

J. КНП кБорзнянська LРЛ) Борзнянський р-н, Бахмацький р-н
4. КНП <Козелецька LРЛ) Козелецький р-н, Бобровицький р-н
5. КНП <Корюкiвська tРЛ) Корюкiвський р-н, Сновський р-н,Семенiвський р-н
6, КНП (H-CiBepcbKa IРЛ) Н-Сiверський р-н, Коропський р-н, Сосницький р-н
,7. КНП <Талалаiвська IРЛD Талалаiвський р-н
8. КНП кЧернiгiвська I-РЛ> Чернiгiвський р-н, Менський р-н, ГороднянсI)кий р-н,

рiпкинський р-н
9. КНП кНiжинська lЩ{Л) м.Нiжин, Нiжинський р-rr, Носiвський p-t, Iчнянський

р-н (частково)

10. КНП <Прилуцька LЦ\4Л) м. Прилуки, Прилуttький р-н, R ар в инськи t"l p-I I,

Срiбнянський р-н, Iчнянськrrй р-н (частково)

11 КНП <Пологовий будинок>
Чернiгiвськоi MicbKoi ради

вагlтнl з пlдтвердженим дlагнозом гострого

респiраторного захворювання спричиненого
KopoHaBipycoM 201 9-пСоV виключно на
Dодооозрiшення


