
протокол л} 32

поздчЕргового :}дсlддLIня оБ.пдсноi Koшllcli

" 26" серпня 2О20 року м, Чернiгrв

Головував: ЗаступнИк головИ обласноi' дер}кавнОТ адп,liгliстрацiТ -
Анлрiй ПОДОРВАН.

Присутнi: члени KoMicii та запрошенi (за списком); представники змl.

Про виконання заходiв щодо заrlобiгання розпОвСlОДЖ€ННЮ

ýgpoHaBipvcHoТ iнфекцiТ на rериторiТ областi.

(п.гАрIVIАш, Б.кулIцькиЙ, с.Болдt4рЕв)

Протягом останнього часу ре€струсться високе наванта)I(ення лiitсОк Д.ltЯ

лiкування хворих на COVID-l9 в кнП <Козелецька l]РЛ> КозелецькоТ районноТ

ради ЧернiгiвськоI областi (лалr * Козелецька ЦРJI) та к}{Г1 <<Нi,rtсигlська LlNlJl
iM. М.Га_гrицького)) НiiкинськоТ MicbKoT ради Чернlгiвськоi облrаС'гi (дШi

Нiхсинська IJМЛ). HaBiTb пiсля N{аксимального збiльшення лiхсок ( до 50 лi>lсок в

нiжинський Цмл та до 25 лiжок в Козелецький црл), завантаженiсть лilсок
зzlдиша€ться високою. В даних лiкарнях отримують лiкування xвopi Melllkatltti

БобровиUького, Нirкинського, Носiвського, Козелецького районiв т,а м. I-[iжиrr.

збiльшення кiлькостi хворих в лiкарнях вiдбува€ться здебiльшого за pax),llol(

мешканцiв Бобровицького району

комiсiя вирiшrlлла:

l. РаГ,лонним державнtlм адп,liнiст,llаttiям.' B1,1K0llrlBчrlM KoпliтeTittvt

Нiжинськоi'о Новгорол-Сiверськоi, Прилучькоi та ЧернiгiвськоТ мiських
рДДл сiльськl.tм, селищнltм, мiським радам об'сднаrll,tх територiальнt{х
громад:

1.1. Посилити контроль за дотримання]\4 протиепlде]\4lчI]их ЗахOлlв t]

громадських шлiсцях, громадському транспортi тд плiсrtя\ tlроведеlltIrl ]\4асових

заходiв.
1.2, Продовrкити проведення iнформачiйноТ камгrанii' серед tlaceJleHriя

через засоби масовоТ iнформачiТ, соцiальнi Mepeilti та iншi канали iнформаuiI
ш{одо ва)Iilивостi лотримання про,гиепiдемiчних заходi в.
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2. УпраВлiннЮ охоронИ здоров'Я облдеРЖадмiнiстраuiТ:

2,1, Пiдготувати звернення До Керlвника робlт з лrквiдацiТ нас,lliдкiв

медико-бiологiчнот надзвичайнот ситуачiт природного характеру дерх(авнOг0

рiвня повязаноi iЗ поширенняМ KopoHaBipyoHoT хвороби (CoVID-l9) щодо

можливостi використання кнП кБобровицька ЦРЛ)) БобровишькоТ районноi

ради Чернiгiвськот областi яка вiднесена до перелiку зак-ltалiв лругот хвилi д,lя

надання медичноi допомоги хворим на гостру респrрагорLIу хворобу COVID-|9,
спричиненою KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

2.2. Вжити заходiв щодо пiдготовки заклюLtеьlнi KoHTPaKI'Y З I-IСЗУ

кнП кБобровИцька ЦРЛ,' БобровиrrькоТ районгrоТ рали Черн i гr вськоТ областi.

Навidt;.lайtrl

3. lнформацiю стосовно виконання виLце зазначених заходlв I]адати /lo

28.08.2020 року на елекl-ронну адресу rЦ,епартаrvенту з питань ltивlльLlого

захисту та оборонноТ роботи обллержадмiнiстрашrТ(dсz._,.роst(i.Oсg gоr,,Lrа),

Перший заступник голови KoпlrciT подорI]Аtj

Вiдповiдал ьний секретар Alr,lpiй /[YI1JIO


