
ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦrЯ
чЕрнIгIвськоi овлдстr

комiсiя з питань техногенно-екологiчноi безпеки
та надзвичайних сиryацiй

протокол Лb 2

м. Чернiгiв /d 02 березня2O2Ороку

Порядок денний:

1. Про запобiгання виникненню надзвичайноi ситуацiТ внаслiдок
можливого поширення на територiТ району гостроТ респiраторноi хвороби
COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2.

Слухали:

1 Про запобiгання виникненню надзвичайноi ситчацiт внаслiдок
поширення на
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На виконання протоколу м 1 засiдання обласноТ KoMiciT з питань
техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй, засл)rхавши i
обговоривши iнформацii комiсiя вирiшила:

1. Взяти iнформацii' до вiдома.

2, Затвердити план протиепiдемiчних заходiв щодо запобiгання
занесенню i поширенню випадкiв гостроi респiраторноi хвороби, спричиненою
KopoHaBipycoм 20 l 9-пСоV на територiТ ЧернiгiвЪъкого району (додаiтъся).

3. кнП <Чернiгiвська центрЕrлъна районна лiкарня>> та кнп
<Чернiгiвський районний центр IIМСД) надати до:

3,1. Райдержадмiнiстрацii розрахунки У коштах дjUI забезпеченнrI
медичних працiвникiв, якi будутъ надавати медичну допомогу хворим зпiдозрою на захворюваннrI, спричиненi KopoHaBipycoц, засобами
iндивiдуалъного захисту, а також дезiнфекцiйними засобами (з розрахунку на
10 дiб, мiсяць).

03.0З.2020 р.3.2. Управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiТ ро.рu"у"йпотреби кiлъкостi лiкарських та дезiнфекцiйних засобiв, обладнаннrI та засобiв
iндивiдуальногО захистУ ("а мiсяць), якi необхiднi при проведеннi
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]

/



протиепiдемiчних заходiв при виrlвленнi хворих на захворювання, спричиненi

KopoнaBipycoМ.

4. Начальнику фiнансового вiддiлгу райдержадмiнiстрацii пiдготувати

пропозицii по фiнансуванню видаткiв на кнп <чернiгiвська центр€tльна

районна лiкарня>> з€вначених у пyHKTi 3.1. рiшення. .l
l epMtHoBo

,/
5. кнП <Чернiгiвсъкий районний центр IIМСД) подати до виконавчих

KoMiTeTiB сiльських, селищних рад об'сднаних територiальних громад

розрахунки у коштах для забезпечення медичних працiвникiв, працюючих на

iерйторii громади, якi будуть надавати медичну допомогу хворим з пiдозрою

на захворювання, спричиненi kopoHaBipycoм, засобами iндивiдуа_пьного

захисту, а також дезiнфекцiйними засобами.
04.03.2020

6. Виконавчим KoMiTeTaM сiльських, селищних рад об'еДНаНИХ

територi€lJIьниХ |ромаД TepMiHoBo забезпечити видiлення коштiв для закупiвлi
засобiв iндивiдуального захисту вiдповiдно до розрахунку поданих

КНП кЧернiгiвський районний центр ПМСД).
1 1.03.2020

7. Виконавчим KoMiTeTaM сiльських, селищних рад (у т. ч. об'еДНаНИХ

територittльних громад) :

7.I. Забезпечити виконання плану протиепiдемiчних заходiв ЩОДО

запобiгання занесенню i потциренню випадкiв гостроТ респiраторноi хвороби,
спричиненою KopoHaBipycoM 2019-пСоV на територii Чернiгiвсъкого районУ Та

йогО доведенНя дО керiвниКiв пiдпрИсмств, установ, органiзацiй та суб'ектiв
господарськоi дiяльностi, розташованих на територiТ громад.

введенi карантиннi
KopoHaBipycoм.

7.2. Органiзувати та забезпечити невiдкладне повiдомлення медиЧНих
закладiв району щодо виявлених осiб, якi прибули з Китаю чи iнших мiСцЬ, Де

заходи, пов'язанi iз захворюванням, спричиненi

Вiдтепер
7.З. Спiльно з медичними працiвниками активiзувати провеДення

iнформацiйно_освiтнъоi роботи серед населенIuI щодо загzLIIъних правил
профiлактики гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй, дотримання виМоГ
протиепiдемiчного режиму, бiологiчноТ безпеки та бiологiчного захисту При

виявленнi особи, що вiдповiдае випадку 2019-пСоV, а також необхiДНОСТi

своечасного звернення за медичною допомогою.
Вiдтепер

8. Чернiгiвсъкому мiжрайонному вiддiлу Щу кчернiгiвський обласний

лабораторний центр МОЗ Украiни>:
8.1. Надавати райдержадмiнiстрацiТ iнформацiйнi матерiали щодо

профiлактики вiрусних захворювань (у т.ч. KopoHaBipycy) та епiдсиryачiю в

раион1.



Постiйно

8.2. Спiльно з Управлiнням Щержпродспоживслужби в Чернiгiвському

районi, вiддiлом освiти, ciM'i, молодi та спорту районноI державноi'
адмiнiстрацii, сiльсъкими, селищними радами та об'еднаними територiалЬНИМИ

громадами органiзувати проведення широкоi iнформацiйно-роз'яснЮвальнОI
поботи в закладах освiти. дошкiльних та медичних закладах, заКЛа.dаХроботи закладах освiти, медичних закладах,дошкiльних
кулътури, торгlвл1 та громадського харчування раиону .

Невiдкладно

9. Вiддiлу взаемодii з правоохоронними органами, оборонноТ,

мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання корупцii та цивiльного захисту

райдержадмiнiстрацii пiдготувати на чергову сесiю районноi ради пропозицii
по внесенню змiн до Програми розвитку цивiльного захисту Чернiгiвського

району на 2016-2020 роки щодо внесення змiн до матерiального резерву
райдержадмiнiстрацiТ для закупiвлi засобiв iндивiдуального захисту.

голова koMicii

Члени KoMicii:
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