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ПРОТОКОЛ № 8
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Старобільськ
08 квітня 2020 р.
ГОЛОВУВАВ: заступник голови Старобільської райдержадміністрації, перший
заступник голови районної комісії з питань ТЕБ і НС Череватий Володимир
Олександрович
ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення Старобільського району та заходів стосовно стабілізації
епідемічної ситуації, спричиненої гострою респіраторною хворобою
COVID-19 (коронавірус SARS-CoV-2);
(В. Карпенко, Г. Горбаченко, О. Антоненко)
II. Про стан виконання суб’єктами господарювання протиепідемічних
заходів та карантинних обмежень;
(А. Лиманський)
III. Про
оперативну
обстановку
щодо
забезпечення
режиму
самоізоляції/обсервації особами, які потребують самоізоляції/обсервації, а
також виконання інших карантинних обмежень у Старобільському районі;
(В. Карпенко, О. Антоненко, Д. Волошин)
За результатами доповідей, відповідно до статті 30 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», з урахуванням обговорення та беручи
до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 р. №255, якою
затверджені зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом

SARS-CoV-2», решення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, затверджені
протоколом №10 від 06 квітня 2020 року, розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №11 від 06.04.2020 року, з метою
активізації роботи з контролю за спалахом гострої респіраторної хвороби
COVID-19 та зменшення її негативних наслідків,
комісія вирішила:
1.
Прийняти до відома доповіді з питань порядку денного.
2.
Голові Старобільської районної ради здійснити заходи, що
унеможливлять
відвідування
районної
комунальної
установи
фізкультурно-спортивного комплексу «Колос» Старобільської районної ради ( у
тому числі відвідування спортивних майданчиків та площадок) будь-якими
особами, крім осіб за службовою необхідністю, забезпечити розміщення
інформаційних повідомлень, оголошень, про введену заборону.
Термін: Постійно, до завершення карантину
3. Міському голові, сільським головам вжити усі необхідні заходи для
виконання заборони відвідування будь-якими особами спортивних, дитячих
майданчиків (за можливості здійснити огородження таких майданчиків), парків,
скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, які знаходяться на
підпорядкованій
території,
забезпечити
розміщення
інформаційних
повідомлень, оголошень, про введену заборону на території таких зон та
майданчиків.
Термін: Постійно, до завершення карантину
4.
Міському голові, сільським головам, забезпечити доведення до
відома населення на підпорядкованій території правил проведення самоізоляції
та обсервації, інформацію про введені Кабінетом Міністрів України заборони та
карантинні
обмеження,
регулярне
проведення
широкої
інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням, у тому числі через засоби
масової інформації, офіційні веб-сайти, сторінки у соціальних мережах, щодо
запроваджених додаткових заходів і обмежень, спрямованих на запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (коронавірус
SARS-CoV-2).
Термін: Постійно, до завершення карантину
5.
Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області
забезпечити контроль за суворим дотриманням карантинних заходів на
території Старобільського району, включити в маршрут патрулювання
спортивні, дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та
прибережні зони, посилити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення з метою неухильного дотримання режиму самоізоляції та інших
встановлених обмежень.

Термін: Постійно, до завершення карантину
6.
Голові Старобільської районної ради, міському голові, сільським
головам, керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності чи підпорядкування, організувати регулярне проведення
дезінфекційних заходів в адміністративних, виробничих, навчальних,
санітарно-побутових приміщеннях будівлях і спорудах.
Термін: Постійно, до завершення карантину
7.
Міському голові, сільським головам, об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків, управителям багатоквартирних будинків,
співвласникам багатоквартирних будинків організувати регулярне проведення
дезінфекційних заходів у жилих та допоміжних приміщеннях багатоквартирного
будинку, а також під’їздах, сходових маршах, сходових клітках, парадних,
прибудинковій території.
Термін: Постійно, до завершення карантину
8.
Міському голові, сільським головам визначити перелік
адміністративних послуг, які будуть надаватися центрами адміністративних
послуг (за наявності таких центрів у підпорядкуванні) на період карантину, з
урахуванням епідемічної ситуації у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці.
Термін: До завершення карантину
9.
КНП «Старобільське РТМО» вжити заходів щодо повного
обмеження пересування на території РТМО сторонніх осіб, осіб які відвідують
хворих, заборонити в’їзд на територію будь-яким транспортним засобам, окрім
автомобілів швидкої допомоги, інших транспортних засобів, які здійснюють
екстрену доставку хворих, встановити правила та схему руху по території
установи, спеціальні інформаційні позначки, встановити перекриття
в’їзду/виїзду на територію, облаштувати пункт пропуску та дезінфекції.
Забезпечити суворе дотримання працівниками та іншими особами встановленої
схеми руху та інших карантинних обмежень.
Термін: Невідкладно
10.
КНП «Старобільське РТМО» вжити заходів щодо організації
приймання хворих з ознаками COVID-19 відповідно до діючих норм та
стандартів, затвердити наказом по установі організацію та алгоритм приймання
хворих з ознаками COVID-19, ГРВІ, ГРИПП, пневмонією, довести письмово
такий наказ до кожного працівника, забезпечити працівників усіма необхідними
засобами індивідуального захисту, з метою недопущення виникнення випадків
захворювання серед персоналу РТМО.
Термін: Невідкладно

11.
КНП «Старобільське РТМО», КНП «Старобільський РЦПМСД»,
Старобільській філії державної установи «Луганський обласний лабораторний
центр держсанепідслужби України» спільно розробити і затвердити алгоритми
дій: на випадок виявлення у пацієнта, який перебуває на стаціонарі гострої
респіраторної хвороби COVID-19, на випадок масового (більше 10 осіб)
приймання пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, на випадок
виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19 у особи, яка перебуває на
самоізоляції/обсервації, а також інших можливих сценаріїв виникнення хвороби.
Бути готовими до проведення спільного ситуаційного злагодження (навчання) за
одним або декількома вищезгаданими сценаріями в період з 10.04.2020 року по
15.04.2020 року включно.
Термін: Невідкладно
12.
Голові районної ради, міському голові, сільським головам,
Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області надати пропозиції
до Старобільської районної державної адміністрації щодо місць розміщення
контрольно-пропускних пунктів для обмеження поширення коронавірусної
хвороби COVID-19 у разі встановлення на підвідомчій території кордонів
карантинної зони та вжити заходів щодо забезпечення їх необхідним
обладнанням, надати пропозиції щодо складу контрольно-пропускних пунктів.
Термін: до 10 квітня 2020 року
13.
Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області
провести комплекс заходів та роз’яснювальну роботу серед населення щодо
обмежень відвідування місць поховання (кладовищ) в період з 19 по 28 квітня
включно, відвідування місць поховання (кладовищ) у період релігійних
святкувань на Великдень «Пасха» та Радоницю «Червона гірка», забезпечити
обмеження доступу на територію місць поховання (кладовищ) району, крім
процесу поховань за умови забезпечення учасників засобами індивідуального
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі
виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів.
Термін: з 11 по 28 квітня 2020 року
14.
Міському голові, сільським головам забезпечити обмеження
доступу на територію місць поховання (кладовищ), за умови наявності таких на
підпорядкованій території, будь-яким особам, окрім випадків службової
необхідності, а також особам які приймають участь в процесії поховання, за
умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно,
а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
Термін: Постійно, до завершення карантину

15.
Голові районної ради оперативно надати до Старобільської
районної державної адміністрації інформацію (у письмовому вигляді) щодо
виконання п.2, 6, 12 цього протоколу, Міському голові, сільським головам
оперативно інформувати (у письмовому вигляді) Старобільську районну
державну адміністрацію щодо виконання п. 3, 4, 6-8, 12, 14 цього протоколу,
КНП «Старобільське РТМО» невідкладно проінформувати (у письмовому
вигляді) Старобільську районну державну адміністрацію щодо виконання п. 9-11
цього протоколу, Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській
області оперативно надати до Старобільської районної державної адміністрації
інформацію (у письмовому вигляді) щодо виконання п.5, 12, 13 цього протоколу,
щоденно інформувати райдержадміністрацію про оперативну ситуацію у
Старобільському районі, КНП «Старобільський РЦПМСД», Старобільській
філії державної установи «Луганський обласний лабораторний центр
держсанепідслужби України» оперативно інформувати (у письмовому вигляді)
Старобільську районну державну адміністрацію щодо виконання п. 11 цього
протоколу.
Термін: Невідкладно
16.
Затвердити
акти
тимчасової
протиепідемічної
комісії
Старобільського району щодо обстеження можливих місць обсервації від
04.04.2020 року.
17.
Схвалити план реагування на медико-біологічні надзвичайні
ситуації та ліквідації їх наслідків у Старобільському районі.
18.
Доповнити та викласти п.19 протоколу №6 від 20.03.2020 року
засідання комісії ТЕБ та НС в наступній редакції:
«дозволити в період ускладнення епідемічної ситуації роботи:
веломайстерень, із застосуванням обмежень щодо приймання відвідувачів
(клієнтів) торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для
транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та
іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами,
пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим
молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі
мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими
товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих
магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами зв’язку,
за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а
також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;

