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ПОЗА ЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ оьлхснот комгсп
з питань техногенно-еколопчнот безиеки та надзвичайних ситуацiй

"04" червня 2020 року м. Чернтпв

Головував: Заступник голови обласиог державно) адмгнлстраци -

Андрiй ПОДОРВАН.

Присутнi: члени комгсп' та запрошен! (за списком); представиики ЗМI.

Про виконання заходiв щодо запобiгання розповсюдженню
1,оронавiрvсноУ iнфекцiУ на територiУ областi.

(М.ДОНЕЦЬ, П.ГАРМАШ, С.БОЛДИРЕВ, IО.ПАВЛГШЕН, о.хшик,
Н.ДЯГЛО)

Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 20.05.2020 року №392 «Про встановлення
карантину, з метою эапобтгання поширенню гострот ресгпраторног хвороби
COVID-19, спричиненот коронавгрусом SARS-CoV-2, та етапiв послабления
протиепiдемiчних захошв» (iз змгнами) згшно iз iнформаuiсю ДУ «Чергппвський
обпасний лабораторний центр МОЗ Укратни» (лист вiд 04 06.2020 No03 .1-
24/973) станом на 04.06.2020 року на територп обласп на протязi останнiх семи
днтв:

iнцидентнiсть (середня кiлькiсть нових випадкiв СОVШ-19 за останн: 7 днiв
на 100 тис. населения) становить 9,4 на 100 тисяч населения;

. . ' завантаженютъ шжок у закладах охорони здоров я, визначених для
госгпталтзацп пашснпв з гпдтвердженим випадком COVID-19, становить
6,9%;

середня кiльюсть тестування методом пошмеразно! ланшоговот реакцп та
тмуноферментного аналтзу складае 30,3 на 100 тисяч населення;

комiсiя вирiшила:

l. Дозволити з 05 черпни районним державним адмгшстрашям,
виконавчим комггетам Нгжинсько], Новгород-Спэерсысот, П рилуцысо) та
ЧернiriвськоУ мгських рад, сшьських, селищних, мгських рад пб'глнаии х
територiальних громад приймати у залежносп вiд ешлемгчнот ситуашт
(iнцидентнiсть) ргшення щодо вщновлення на територп адмипстрагивнот
одиниш:
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1.1. Проведення релiriйних заходiв за умови здiйснення контролю
релiгiйною органiзацiею за дотриманням фгзичног дистанцп мiж
учасниками не менше нiж 1,5 метра та перебування не бiльше нiж
одннл особи на 5 кв. метрах плоцп будiвлi, якщо релiгiйний захгд
проводиться в примтщеннг.

1.2. Дiяльнiсть закладiв харчування, зокрема приймання вщвшувачгв у
примцценнях, за умови дотримання протиепглемтчних захолгв,
зокрема дотримання вiдстанi пе менше нтж 1,5 метра мiж мгсцями для
сишння за сусiднiми столами та розмпцення не бшьше нiж чотирьох
кшснпв за одним столом (без урахування дiтей втком до 14 рокi в), за
умови, що суб'гкт господарювання, який провадить гаку шяльнгстъ, е
оператором ринку харчових продуктiв вшпоыдно до Закону Украгни
"Про основнл принципи та вимоги до безпечносп та якосп харчових
продукпв", та за умови забезпечеиия персоналу засобами
iндивiдуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) i
використання вшвщувачами, крiм часу приймання 1жi, ресгпраторгв
або захисних масок, у тому числi виготовлених самоспйно.

З 05 червня 2020 режу

2. Районним державиим адмннстрацiям, виконавчим комггетам
НiжинськоУ, Новгород-Сгвсрськог, Прилуцькот та Чсрнптвськот мгськи х
рад, сшьським, селишним, мгським радам об'ецианих тсрито ртальни х
громад:

2.1. Забезпечити контроль за дотриманням санггарно-епшемюлопчних
вимог i карантинних обмежень вiдповiдно до вимог постанов
Головного державного санггарного лткаря Украгни та вiдповiдних
рекомендашй МОЗ Украши,

2.2. У разi попршення епiдемiчно1 ситуацп на пiдвiдомчiй територп
приймати ргшення про встановлення додаткових протиепшемлчних
заходiв в межах компетенцп.

На час дй карантину

3. Управлтнню охорони здоровя облдержадмiнiстрацiУ, райо1-11111м
державним адмiнiстрацiям, виконавчим комтгетам Нгжинськот, Новгоол
Сгверськот, Прилуцькот та Чернипэськот мгських рад, сгльсъким ,
селищним, мгським радам об'сднаних територiальних грмад, кергвиикам
медичниз заклашв:

3.1. Посилити контроль за забезпечення санпарно-протиегпдемтчного
режиму в щдпорялкованих медичних закладах.

3.2. Орrанiзувати розяснювальну роботу щодо
особистот ппсни персоналу закладтв охорони
час, в побутових умовах.

дотримання правил
здоров'я в нерабочий

На час ди 1шрш1т1111у
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4. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в областi,
Головному управлiнню Нацiональноi" полiцii" в областi, Управлiнню
патрульноi" полгцй в областi, Нацюнальнгй гварлй' Украi'нн (вiйськuва
частина №3082) органiзувати перiодичний контроль за дотриманням
санiтарно-епiдемiологiчних норм та карантинних обмежень.

На час ди 1,ара111т111у

5. Районним державным адмппстрашям, виконавчим комггетам
Нiжинськоi', Новгоод-Сгверськог, Прилуцькот та Чернггпзсысот мгських
рад, сiльським, селищним, мгським радам об'сднаних тсригоргальних
грмад, кершиикам сгрукткрних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацi'i:

5 .1. Провести додатковi iнструктажi з прашвниками щодо необхiдностi
. . . .

дотримання санпарно-ешдемюлопчних норм шд час карантину.

5.2. У разi контакттв з хворим або виявлення симптомгв гострог
ресгпраторнот хвороби COVID-19 дотримуватись самогзоляцп та дiяти
згiдно з рекомендашями МОЗ Украгни.

На час дii' карантину

6. Затвердити «Алгоритм з оргашзацп пiдготовки та виконапия заход.в
призову на строкову вiйськову службу у червнi-липнi 2020 року з урахуванням
обмежень встановлених у державi у зв'язку з поширенням гострот ресгпраторио!
хвороби СОVШ-19, спричинено) коронаырусом SARS-CoV-2» (додаеться).

7. Департаменту з питань цивiлыюго захисту та оборонноi" роботи
облцержадмцпстрацй гпдготувати звернння до Мiнiстерства оборони Украгни
та Мiнiстерства охорони здоровя Украши щодо включения призовникш та
посадових осiб територгальних центрiв комплектування, якi безпосередньо
вiдповiдають за органiзацiю та шдправку призовникгв до вгйськ та шших
ыйськових формувань, до перелiку осгб, якi пiдлягають обовязновом у
тестуванню на СО VID -19.

До 05 черв,т 2020 р01,у

8. Тиформацпо, стосовно прийнятих ргшень щодо послабления або
посилення протиепiдемiчних заходiв надати до 10 06.2020 року аа електронну
адресу Департаменту з питань цившьного захисту та обороннот роботи
облдержадмцпстрацп.

Перший заступник голови комтсп Андртй ПОДОРВАН

Вшпоыдальний секретар Андрiй ДУПЛО


