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Херсонській області складає 0,3 випадку на 100 тис. населення, кількість
лабораторних досліджень методом ПЛР та ІФА складає 74 на 100 тис. населення,
а коефіцієнт виявлення - 0,18%. Підкреслив, що область відповідає вимогам
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500)
щодо послаблення протиепідемічних вимог на її території.
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації,
який зазначив, що станом на ЗО червня 2020 року на лікуванні перебувають 12 осіб,
з яких 6 - у КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського»
Херсонської обласної ради, ще 6 осіб перебувають на лікуванні під наглядом
медичних працівників вдома. Всього по області відсоток ліжок, зайнятих хворими на
гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, становить 1,63.
ВИРІШИЛИ:
1. Продовжити дію пом’якшувальних заходів, прийнятих рішеннями
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами).
2. В.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області
Хондусю О.Л. з урахуванням оцінки епідемічної ситуації в області та за наявності в
регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів направляти голові регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій подання
щодо посилення протиепідемічних заходів на території області або її окремих
адміністративно-територіальних одиниць.
Термін

-

невідкладно

3. Генічеській, Голопристанській, Скадовській районним державним
адміністраціям здійснити вибірковий забір матеріалів для проведення
ПЛР-дослідження адміністраторів, працівників ресепшенів, харчоблоків та
прибиральниць закладів, що надають послуги з розміщення на території Арабатської
Стрілки, м. Скадовська, смт Лазурне, с. Залізний Порт та с. Приморське.
Термін - невідкладно

4. Рекомендувати головам міських, селищних, сільських рад, головам
об’єднаних територіальних громад, особливо тих, що розташовані на узбережжі
Чорного й Азовського морів:
4.1. Спільно з підрозділами ГУ Національної поліції в області,
ГУ Держпродспоживслужби в області, представниками відповідних районних
державних адміністрацій активізувати роботу СОУГО-патрулів у частині виявлення
порушень карантинних норм суб’єктами господарювання, насамперед розташованих
у прибережних курортних зонах (магазини, ринки, заклади побутового
обслуговування громадян, нічні клуби тощо).
4.2. Вирішити питання щодо:
- заборони здійснення будь-якої торговельної діяльності на території пляжів;

з
- надання можливості безперешкодного входу СОУЮ-патрулів на територію
пансіонатів та баз відпочинку;
- розмежування пляжів на окремі сектори;
- проведення СОУГО-патрулями перевірок на предмет дотримання карантинних
норм водіями та пасажирами у громадському транспорті, зокрема щодо перебування в
засобах індивідуального захисту, наявності в кожному транспортному засобі, яким
здійснюється перевезення людей, дезінфікуючих засобів, забезпечення соціальної
дистанції між пасажирами;
- проведення спільно з відповідними районними державними адміністраціями
роз’яснювальної роботи з керівниками кафе, ресторанів та інших закладів харчування
з приводу недопущення порушень карантинних норм.
Термін - постійно

5. ГУ Національної поліції в області, ГУ Держпродспоживслужби в області у
разі виявлення СОУГО-патрулями двох чи більше порушень санітарно-епідемічних
вимог окремими керівниками суб’єктів господарювання, зокрема магазинів, ринків,
закладів побутового обслуговування громадян, нічних клубів, ініціювати розгляд на
засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій питання про тимчасове припинення їх діяльності на період
карантину.
Термін - постійно

2. СЛУХАЛИ: Про дотримання температурного режиму під час здійснення
вантажоперевезень автомобільним транспортом.
ІНФОРМУВАЛИ:
Прокудін О.С., начальник ГУ Національної поліції в області (доповідь додається).
Савченко М.М., начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області
(доповідь додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації завчасно
інформувати через засоби масової інформації населення і транспортні організації
області про обмеження руху великовагових автопоїздів при високих температурах
повітря на відповідних ділянках доріг.
2. Рекомендувати ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснювати
постійний контроль за проїздом великовагових автопоїздів на ділянках доріг,
обмежених відповідними знаками.
Термін

-

постійно

3. СЛУХАЛИ: Про стан проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
тестування осіб, які забезпечують його проведення.
ІНФОРМУВАЛИ:
Дробиш І.А., начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації
(доповідь додається).
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Шевченко С.А., начальник ГУ Держпродспоживслужби в області (доповідь
додається).
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації
(доповідь додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації продовжити роботу
з тестування на СОУЮ-19 осіб, які забезпечують проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.
Термін
на період проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
-

2. ГУ Держпродспоживслужби в області спільно з управлінням освіти і науки
обласної державної адміністрації продовжити роботу щодо моніторингу дотримання
протиепідемічних заходів у пунктах
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання.
Термін - на період проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання

4. СЛУХАЛИ: Про готовність до розгортання лікарень другої хвилі для прийому
хворих на СОУЮ-19.
ІНФОРМУВАВ Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (доповідь додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам, головам
об’єднаних територіальних громад, Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації забезпечити повну готовність лікарень другої хвилі до прийому хворих
на СОУГО-19, зокрема забезпечити їх засобами індивідуального захисту та
медикаментами.
Термін - невідкладно

2. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації розробити план
покращення забезпеченості лікарень другої хвилі для прийому хворих на СОУГО-19
засобами індивідуального захисту і медикаментами та здійснювати постійний
моніторинг стану їх забезпечення.
Термін - невідкладно, у частині
моніторингу постійно
-

5. СЛУХАЛИ: Про проведення командно-штабних навчань
працівниками з питань боротьби з поширенням СОУГО-19.

з

медичними

ШФОРМУВАВ Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації спільно з
районними
державними
адміністраціями,
міськвиконкомами,
об’єднаними
територіальними громадами, із залученням штабу та керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації забезпечити проведення командно-штабних навчань з
медичними працівниками закладів охорони здоров’я з відпрацюванням алгоритму дій
при зверненні осіб з підозрою на СОУШ-19.
Термін

-

невідкладно

2. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації узагальнити
підсумки командно-штабних навчань та за результатами доповісти на засіданні
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.
Термін

-
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6. СЛУХАЛИ: Про розміщення на території курортних районів області
інформаційних
матеріалів
(білбордів
тощо)
з
питань
дотримання
протиепідемічних заходів (протокольно).
ВИРІШИЛИ:
1. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації:
1.1. Забезпечити виготовлення макетів інформаційних матеріалів про
дотримання протиепідемічних заходів населенням під час відпочинку в курортних
районах області.
1.2. Довести до районних державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, розташованих у прибережних курортних зонах, макети відповідних
інформаційних матеріалів для їх подальшого розповсюдження.
Термін - невідкладно

2. Генічеській, Голопристанській, Скадовській, Каланчацькій районним
державним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування на
підпорядкованій території забезпечити:
2.1. Виготовлення сформованих управлінням суспільних комунікацій обласної
державної адміністрації інформаційних матеріалів та розміщення їх на білбордах при
в’їздах до районів, курортних населених пунктів та в закладах, що надають послуги з
розміщення населення.
2.2. Контроль за розміщенням у закладах, що надають послуги з розміщення,
зазначених інформаційних матеріалів.
Термі/к - невідкладно

Голова комісії

Юрій ГУСЄВ

Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Протокол склав

Олексій ШЕЛУДЬКО

