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позАчЕргового зАсlдАFIIIя оБJIАсIrоi I{оN,{ lcli
з питань техногенно-екологiчноi безпекlл та }Iадзвltча йtHllx cr,rTya чiй

" 14" серпня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Заступник голови обласноТ дер}кавноТ адiиiнtстрацiТ -
АrдрiИ ПОДОРВАН.

Присутнi: члени KoMiciT та запрошенi (за списком); представники ЗI\4I.

I. Ппо виконання заходiв щоllо запобiгаrlllя ро_зповсlодженню
KopoHaBinycHoT iнфекцiТ на територiТ облас,гi.

(п.гАрмАlLL ю пАвлITттFн, о,дяI,овЕць)
Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 22.а7 2020 року J,l'u 64l uПро

ВСТаноВлення карантину та запровадження llосилених про-гиепiдемi.tгtих заходiв
На ТеРиТОрiТ iз Значним поширенням гостроТ респrраторноТ хвороби COVID-l9,
СГtричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2)) т,а позаtlергового рiшення засiдання
,Щержавноi, KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безгlеклt ,га надзви.lайних
ситуачiй вiд l3 08.2020 року ЛЬ20

комiсiя вирiшlлла:
1. Районним державним адмiнiстрачiямо вI.1конавчtlм копriтетам

Нiжинськоi, Новгорол-Сiверськоiо ПрилуuькоТ та ЧернiгiвськоТ MicbKlrx
Рflдо сiльським, селищним, MicbKlIM радам об'сдrlан1.1х теlr1,1торiальних
громад забезпечити контроль за:

1.1. ПеребуванняN,I в громадських булинка\ i сllор_ч,лах, гроN,Iадсько]\{у
транспортi у влягнутих засобах iнливiлуального захисту, зOкре1\,lа trlеспiрirторах
або захисних масках, що закривають Hic та рот, у ToN,ty .t1,1слi вигоl,оlзлених
самостiйно;

|.2. Перебуванням громадян з докуNIентаN,Iи, що посвtлчуюl,ь особу,
пiдтвердlкують громадянство Llи ТТ спецiальний статус;

,l .3, Перебуванняпл в мiсцях самоiзоляцiТ,
|.4. Проведенням масових (культурних, спортивних, розважальних,

соцiальних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв за участю не бiльше однiсi
особи на 5 кв. MeTpiB площi булiвлi або територiТ (якщо захiд проводиться на
вiдкритому пoBiTpi), а також дiяльнiсть t<iHoTeaTpiB та ,закладiв Iiуль,lvри J

наповненiстю кiнозалiв або залiв не бiльше 50 вiдсоr:кiв мiсць у Ko)l(HoN{y
окремому кiнозалi або залi. органiзатор заход1, с вiлпс,lвiдальниN4 за дOтриN,Iаllня
мiж уrасниками фiзичноТ дистанцiТ не менше нiж l.-5 пле,гра у разi проведення
заходу lз розшлiшенняN,l ytlacHиl<iB стоячи,

] ,5. Здiйсненням регулярних та нерегyлярних перевезень llасаztирiв
автомобiльниN{ транспортом, зокрема перевезень паса>ltирiв на п.tiських



2

автобусних марштрутах у режимi марrпрутI{ого Taкci, в електричному (трамвай,тролейбУс), залiзничному транспорil, у- MicbKoMy, примiсъ*Ь*у, мiжмiському,BHYTPi ШНЬООбЛаСНОМУ Та мiжоблас"оппу .п,ф"."нi, в кiль-";;Й;';Й;*кiлькiсть мiсць для сидiння, Що перед(iачена технiчною характеристикоютранспортного засобу, визначена в ресстрацiйних документах на цейтранспортний засiб.

На час dii'KapaHmuтy
2, Районним державним адмiнiс:трацiям, виконавчим KoMiTeTaMнiжсинськоi', Новгорол-сiверськоi', Прилуц"коi та Чернiгiвськоi мiських

РflД, сiльським, селищнпм, мiським р"дч, об'сднаних територiальнихгромад рекомендувати: встановити почаlгок роботи о 09-й, 10-й годинi абобiльш пiзнiй час для суб'ектiв господарюва]пня, якi провадяr" Ъ"оrо дiяльнiсть утаких видах економiчноI дiяльностi:
- оптова та роздрiбна торгiвля;
- ремонт автотранспортних засобiв i шлотоциклiв;
- поштова та кур'ерська дiяльнiсть;
- тимчасове розмiщення та органiзацiя харчування;
- страхова дiяльнiсть;
- ocBiTa;
- надання соцiальноi допомоги;
_ мистецтво, спорт, розваги та вiдпочинок.

На час di|KapaHmuHy3, Управлiнню охорони здоров'rl облдержадмiнiстрацiт спiльно зрайонними державними адмiнiстрацiями, виконавчими комiтетамиНiжинськоi, Новгорол-Сiверськоi, Iiр""rц;ко[ та Чернiгiвськоl мiських
рад, сiлЬськими, селищними, мiсь*"rЪ рi дчr" об'сднаних територiальнихгромад:

. 3,1, Провести заходи щодо резервувilння не менше нiж З0% лiжкового
фо"ду закладiв охорони здоров'я ,rъ .r.рiод сезонного пiдйому захворюваностiна |риП та гострi респiраторнi захворпэвання на тлi пандемii' гостроТ
респiраторноi хвороби, спричиненоТ KopoHa.BipycoM SдRS-СоУ-2 длянаданнrIмедичноТ допомоги хворим.

3.2. ОпрацюватИ питаннЯ щодо нада'ня медичноi допомогигрип та гострi респiраторнi захворювання на дому в тому числi iмедичними бригадами.

хворим на
мобiльними

З,З, Збiльшити кiлькiсть лiжок для х]]орих на CovID-19 в лiкув€UIьнихЗаКЛаДаХ I ХВИЛi, ВЖИТИ ЗаХОДiВ щодо можливостi пiдписання договорiв знсзУ щодо надання допомоги хворим з CO\'ID-19 у закладах охорони здоров'яII хвилi.
з,4, Забезпечити лiжка лiкувально-профiлактичних закладiв II хвилiдоступом до кисневоi терапii (централiзована подача кисню, кисневiконцентратори).

lo l8 08.2020



4.
початком
областi з
CovID_l9

з

Управлiнню освiти i науки
навч€шьного року провести нараду
метою запобiгання розповсюдж:енню
в навч€Lльних закладах.

облдержадмiнiстрацii перед
з керiвниками закладiв освiти
гостроi респiраторноi хвороби

Андрiй ПОДОРВАН

Андрiй ДУПЛО

lо 31 08.20205. Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в областi,головному управлiнню ilацiональноi" .rоrriцii в облаътiо Управлiннюпатрульноi полiцii в областi, Нацiонаlrьнiй гварлiТ УкраiЪи (вiйськовачастина ль3082) посилити контроль за /цотриманням масочного режиму танаповнення пасажирського транспорту.

6. Iнформацiю стосовно
На час di|каранmuну

адресу Щепартаменту з питань цивiльногозахистУ та оборонноТ роботи облдержадмiнiстрацii( dcz post@cq.gov.ua).

Перший заступник голови KoMicii

Вiдповiдальний секретар


