
ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРrtАВНА АДМIНIСТРЛЦIЯ
чЕрнIгIвськоi оьлдстI

комiсiя з питань техногенно-екологiчноi безпеки
та надзвичайних ситуацiй

протокол ЛЪ 12

м. Чернiгiв 15 квiтня 2020 pсrкy

,1
Головус: в,о, zоловu районноi' dержавноi'аdмiнiсmрш|i Д, КРУГОЛ.
Присутнi: члени KoMicii, запрошенi (за списком).

Слухали:
Про виконання захопiв шодо протидii поширення гостроТ

респiратррноТ хвороби COVID-19, спричиненою коронqвiрчсом SARS-
СоV-2 на територii Чернiгiвськqго районy.
(д,кругол, в.чуБич, в.куниця, м,турчин, о.комлик,
с. мЕльничЕнко, L мЕдв Едс в \

На виконання протоколу Jt 11 позачергового засiдання обласноi KoMicii з

питанъ ТЕБ та НС вiд |5.04.2020 року, заслухавши i обговоривши iнформацiТ
комiсiя вирiшила:

t, Взяти iнформачii до вiдома.
2. Керiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй ycix форм

власностi, релiгiйним громадам та суб'сктам господарськоi дiяльностi (у т.
ч. сiльських, селищних рад), що розташованi на територiI Чернiгiвського
району та продовжують роботуо забезпечити безумовне виконання
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 березня 2020 року ЛЪ 211 (зi
змiнами, внесеними постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02.04.2020

року Ns 255 та вiд 08.04.2020 року JVQ 262),
3. Сiльським, селищним головам (у т. ч. об'сднаних територiальних

громад) забезпечити:
З.1. Вiдповiдно статей 29,30 та З2 ЗУ uПро захист населення вiд

iнфекцiйних хвороб> i постанови КМУ вiд 1 1 березня 2020 року N921 1 пПро
запобiгання поширенню на територii УкраТни KopoHaBipycy COVID-l9)),
подання Головного санiтарного лiкаря Чернiгiвськоi областi вiд 15.04.2020
J\ЪOЗ.1-24l613 запровадити додатковi обмежувальнi заходи, на пiдставi, в
межах повноважень, та у спосiб що передбаченi Конституцiсю та законами
УкраТни, щодо пересування та перебування громадян в громадських мiсцях у
перiод вихiдних i святкових днiв з 13:00, 18.04.2020 по 06:00, 2|,0а.2020 (у

поряdку р еком eHd ацii) .

Прuйняmu рiъuення do ]б,04.2020
Терл,tiнu обмежувальнL.lх захоdiв ; I В-2 t .04, 2а20

З.2. Спiльно з представниками релiгiйних громад та представниками
ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернiгiвськiй областi вiдпрачювати аJIгоритм спiльних
дiй пiд час Пасхальних богослужiнь i забезпечити:

а) максим€uIьне обмеження перебування вiрян у храмах пiд час здiйснення
богослужiнь;

б) гlроведення максимальноТ кiлькостi богослужiнь у святковi днi поза



межами храму, iз використання аулiовiзу€Lтьних засобiв;
в) перебування Bcix громадян у xpaMi та бiля храму в засобах

iндивiдуального захисту ;

г) розмiщення в храмах району плакатiв спiльного звернення
Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ, Чернiгiвськоi та НiжинськоТ
епархiй УГtr] та Чернiгiвськоi спархii ПЦУ до вiруючих областi (наланi
спархiям централiзовано).

невidюцаdно
3.З. Звернутись до жителiв громад iз закликочл прОвести Великоднi свята

вдома i долучитись до богослужiнь через {u"Ьп"ui, засобами теле-

радiомовлення та в IHTepHeT.

Що l6.04.2020
З.4, Вжити заходiв щодо обмеження вiдвiдування кладовищ пiд час

поминальних днiв та рекомендувати населенню перенести поминальнi днi на
06.06.2020 року.

lо 21.04,2020
3.5. Запровадження перiодичноТ дезiнфекцii будинкiв (у вiдповiдностi до

етажностi будинку та наявного в ньому обладнання): ручок вхiдних дверей,
перил сходiв, поштових скриньок та пiдвiконь, обприскування стiнових
панелей та пiдлоги за допомогою оприскувача, обробки смiттсприймальних
камер, смiттспроводiв та контейнерiв для збирання побутових вiдходiв.

З.6. Належне виконання рекомендацiй розроблених MiHicTepcTBoM

розвитку громад та територiй УкраТни щодо поводження з побутовими
вiдходами. Ознайомитись з рекомендацiями можливо за посиланням:
https:/idrive.google.com/drive/folders/liH7ChlOk8OmYpkkURYBOloQGbaPQ7ZDo.

З.7. Поховання померлих вiд KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19)
вiдповiдно до розпорядження Керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-
бiологiчноi надзвичайноi ситуацii природного характеру державного рiвня
пов'язаноi iз поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-l9) вiд 2].0З.2020
року N6.

Посmiйно
З.8, Спiльно з суб'ектами господарювання проведення caHiTapHoi обробки

автомобiльних лорiг комунаJIьноi форми власностi iз залученням вiдповiдноТ
технiки, в т.ч. i у суб'сктiв господарювання рiзних фор, власностi. CaHiTapHy
обробку здiйснювати водою без додавання миючих або iнших хiмiчних
засобiв.

На час dii'KapaHmuHy
З.9. Виконання постанови Головного державного санiтарного лiкаря

УкраiЪи вiд 1 З.04.2020 року N 9 <Про визнання iакою, що втратила чиннiсть,
постанови Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни вiд З0 березня
2а20 року J&5).

4. КНП <Чернiгiвський районний центр ПМСД>, КНП ооЧернiгiвська
центральна районна лiкарня", Чернiгiвському мiжрайонному вiллiлу ЩУ
<Чернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ УкраТни>> спiльно з
сiльськими, селищними головами (у т. ч. об'сднаних територiальних
громад), в межах повнова}кень забезпечити:



мобiльних бригал

1, Iнсilормашiю, шодо виконання

техttогенно-екоJIогiчнот безпеки та

електронну адресу райлержалмiнiтрачiТ,

щодо проведення тестування на пре:1\1еl
роботу мобiльних Ьригал щодо проtsедснt

захворювання респiраторною хворобою COVID-1 9;

дотримання алгоритму маршруту хворого;

гtiсля кожного перевезення особи з пiдозрою на iнфiкування covlD-l9

обов'язково I]роводити лезiнфекцiю автоМобiлЯ швидкоТ допомогИ') .

утилiзачiю засобiВ iндивiдуыIьного захисту, якi використовувались при

наданнi медичноТ допомоги хворим на Kopo'aBipycHy iнфекчiю COVID-l9,

шляхоМ спалюваннЯ У пiролiiому iHceHepaTopi кнП <Чернiгiвсркий

обласний медичниИ rreHbp соцiально значущих та небезпечних хвороб>>,
/ ПclclпiiLHo

5. Сiльським, селищним головам (у Т. ч, обосднаних територiальних

громал) спiльно з релiгiйними громадами, вiддiлом освiти, ciМ'i, молодi та

спорту райлержадмiнiстрачii, сектором органiзацiйноТ роботи,

iнформаuiйноi дiяльно.ri та комунiкачiй з громадськiстю апарату

ра Йле ржад MiH icTpa uii:
5,1. лктивiзувати iнформаrriйно_роз,яснювальну роботу серед населення

щодо необхiдностi залишатися вдома у святковi днi, максимального

обмеження кiлькостi людей пiд час проведення служб, мес, служiнь з

дотримаНням соцiЫIьниХ дистанцiй та iнших правил карантину,

5.2, Звернутись до Bcix конфесiй iз закликом проводити служби за

допомогою 9асобiв телералiомовлення та IHTepHeT,

5.3. Провести роз'яснюваJlьну роботу з священнослужителями шодо

дотри\4аНня дезiнфекцiйноГо ре)IiиN1\, \, к\,-llьтОвих споРУДах,
Н u,t ас О i L Kctylct Hlll Lt H.l

6. чрвп чвп гунп в Чернiгiвськiй областi посилити контроль за

дотриманням виконання вимог поЪruпоuи Кабiнету N{iHicTpiB Украiни вiд l l

березня 2020 року Jф 211 (зi змiнами) пiл час Великоднiх Богослужiнь та в

поминальнi днi.

рiшення райогrноТ r<oпrici'i ] пt,il |1нь

надзвl,tчайних ситl,ацiй надати lli-l

lrl l7.(),l 2())()

. Крr,гсl:tГолова Kob,riciT

Сiекретар Koblicii
члени копцiсiт:
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