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Головуе: в.о. zоловu районноt depшcaBHoi' аdмiнiсmрацrУА, КРУГОЛ.
Присутнi: члени KoMicii, запрошенi (за списком).

Слухали:

1. Про заходи щодо протидii поширення коронавiрчсу COVID-l9 на
територii Чернiгiвського районy.
(д.кругол, в,чуБич, о.логвинчук, м.турчин, CмЕльничЕнко\

На виконання rrротокопу Ns 5 позачергового засiдання !ержавноТ KoMiciT з

питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, tIротоколу J\b б

позачергового засiдання обласноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй, заслухавши i обговоривши iнформачiТ комiсiя вирiшила:

1. Взяти iнформацiI до вiдома.
2. Сiльським, селищним головам (у т. ч. обОеднаних територiальних

громад) забезпечити:
2.1. Спiльно з КНП ,rЧернiгiвська центральна районна лiкарпя" та КНП

<<Чернiгiвський районний центр ПМСД> надання пропозицiй до
райдержадмiнiстрацii щодо визначення об'ектiв (ycix форпл власностi), якi можуть
бути використанi для тимчасовоi обсервацii (iзоляцii) та лiкування осiб з ознаками
гостроi респiр аторноТ хвороби COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM.

31.03.2020 р.
2.2.Визначення та MapKyBaHHrI меж територiй встановлення iнформацiйних

знакiв, табличок про режиму проведення протиепiдемiчних заходiв.
2.3. Iнформування населення про визначення меж територiй кdрантину, а також

впровадження профiлактичних, протиепiдемiчних та iнших заходiв.
2,4. Наsлежне облаштуванrrя (освiтлення, шлагбауми, caHiTapHi бар'сри,

наявнiсть необхiдноТ кiлькостi примiрникiв медико-санiтарних декларацiй, тощо)
контрольно-проrrускних пунктiв на в'iЪдах i виiздах в/iз територiй карантину,
осередкiв cпilJlaxy iнфекuiйноi хвороби.

2.5. Пропуск осiб, якi залишають територii карантину або в'iжджzlють у неi за
умови проведення медичного огляду з безконтактною термометрiею i заповненнJI
медико-санiтарноТ декларацiТ та направлення на обстеження осiб з пiдозроrо на гострi

р еспlраторн1 захворювання.
2.6. Проведення дезiнфекцiйних заходiв у жилих, виробничих, навчztJIьних,

санiтарно-побутових та iнших примiщеннях, будiвлях i спорудах, щоДеннОi
дезiнфекцii проТжджоТ частини дорiг, TporyapiB, прибудинкових та iнших територiй
населених пунктiв.

2j. Надання доrrомоги особам з iнвалiднiстю, особам похилого BiKy та iнШИМ

маJIозахищениМ верстваМ населення щодо отримання ними пенсiй, оплати
комунIIJIьних послуг, доставки продуктiв харчування та предметiв першоi
необхiдностi з метою зниженш{ ризику iх зараження iз зtLпученням працiвникiв
соцiальних служб, громадських та волонтерських органiзацiй;

2.8. Контроль за суб'ектами госrrодарювання щодо проведення ними поточно1



дезiнфекцii примiщень та реалiзацii продуктiв харчування в фасованому та
iзольованому виглядi, встановлення вiдповiдних позначок мiсць перебування
вiдвiдувачiв.

2.9. !оведення до населеннlI рекомендацiй щодо обмеження пересування
громадян на власному автомобiльному TpaнcпopTi мiж населеними пунктами,
районами та регiонами УкраiЪи.

2.10. Створення територiальЕих формувань цивiльного захисту iз зitiIученнrlм
громадських та волонтерських органiзацiй для проведення великих обсягiв робiт з

. l..лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ ситуацii, зокрема проведення заходiв iз caHiTaplioi
обробки людей, спецiальноi обробки майна, одяц, траI}9порту та об'ектiв.

3. Керiвникам пiдприемств, устацов, органiзацiй ycix форм власностi та
субОектам господарськоi дiяльностi (у т. ч. сiльських, селищних рад), що
розташованi на територiТ Чернiгiвського району та продовжують роботу, невiдкладно
забезпечити:

3.1. Проведення поточноi дезiнфекцii примiщень та реа"iliзацiТ продуктiв
харчування в фасованому та iзольованому виглядi. На входах, виходах i в мiсцях
розрахунку tIровести маркування (позначення) мiсць перебування вiдвiдувачiв для
забезпеченнrI дотримання ними безпечних (санiтарних) вiдстаней.

З.2. Працiвникiв засобами iндивiдуального захисту та розчинами для
проведення дезiнфекцiТ.

4. КНП ,,Чернiгiвська центральна районна лiкарня" та КНII
<ёернiгiвський районний центр ПМСД)> забезпечити щоденне розмiщенIuI на
cBoik офiцiйних сайтах та надання для розмiщенIuI на сайтi райдержадмiнiстрацiТ
iнформацii про сиryацiю в Чернiгiвському районi щодо захворюваностi та здiйснення
заходiв по запобiганню lrоширення гостроТ респiраторну хворобу COVID-19,
сllричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

5. Iнформацiю, щодо виконаннrI даного рiшення KoMicii надавати на електронну
адресу райдержадмiнiстрацiТ.
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