ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-35-44, е-т аіі:up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 10
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
12 березня 2020року
08.00

(І поверх, зал засідань)
Площа Свободи, 1,
м.Херсон
Головував Чабан В.І.,
адміністрації.

заступник голови Херсонської обласної державної

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін в протокольне рішення регіональної комісії з питань
ТЕБ та НС від 11 березня 2020 року № 9.
СЛУХАЛИ:
. Про внесення змін в протокольне рішення регіональної
питань ТЕБ та НС від 11 березня 2020 року № 9

КОМІСІЇ

з

ІНФОРМУВАВ: Сулімов О.С.
ВИРІШИЛИ:
1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року № 211 внести зміни в протокольне рішення регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС від 11 березня 2020 року № 9, а саме:
Пункт 1 викласти у новій редакції:
З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції
(СОУШ-19) на території області, з урахуванням ймовірного розвитку складної
епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» установити

2

з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території області карантин,
заборонивши:
- відвідування закладів освіти її здобувачами;
- проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб,
крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
1.1. спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів
(уболівальників).
1.2. забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та
установ з ознаками інфекційного захворювання.
Пункт 7 доповнити наступними заходами:
7.3 забезпечити створення та ведення обліку наявного резерву медичного
персоналу, що перебуває поза межами системи охорони здоров’я (зокрема
медпрацівників з епідеміологічною підготовкою, що змінили місце роботи,
працездатних пенсіонерів тощо);
7.4 опрацювати питання щодо заохочення колишніх медичних
працівників до повернення на роботу до системи охорони здоров’я;
7.5 опрацювати питання першочергового забезпечення засобами
індивідуального медичного захисту, зокрема респіраторами, медичних
працівників та в разі необхідності розглянути можливість здійснення їх
закупівлі в інших країнах;
7.6 опрацювати питання щодо залучення приватних лабораторних
центрів до тестування для виявлення коронавірусної інфекції;
7.7 спільно з управлінням освіти та науки обласної державної
адміністрації опрацювати питання термінової підготовки волонтерів, зокрема з
медичною освітою, для їх можливого залучення до роботи із хворими на
коронавірус СОУГО-19.
Термін постійно
Пункт 8 доповнити наступними заходами:
8.5. Організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній
території вимог пункту 1, своєчасним і повним проведенням профілактичних і
протиепідемічних заходів.
8.6. Подання щодня Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню
коронавірусу СОУШ-19 для її узагальнення та інформування Міністерства
охорони здоров’я України.
Доповнити:
пунктом 11:
Херсонському прикордонному загону:
11.1 Опрацювати питання щодо обмеження кількості діючих пунктів
пропуску через адміністративну межу з АР Крим;
-

11.2 Запровадити ведення обліку осіб, які в’їжджають з епідемічно

з

11.2 Запровадити ведення обліку осіб, які в’їжджають з епідемічно
небезпечних територій, у разі ускладнення епідемічної ситуації встановити за
ними медичний нагляд;
11.3 опрацювати питання щодо підготовки приміщень контрольнопропускних пунктів в’їзду-виїзду “Каланчак” і “Чонгар” для тимчасового
перебування осіб, щодо яких виявлено підозру на захворювання, перед їх
відправкою до місць обсервації.
Термін —до 19 березня 2020 року
пунктом 12
КП ХОР «Херсонські авіалінії» опрацювати питання щодо припинення
прямого авіасполучення між Україною та країнами, в яких масово поширюються
випадки коронавірусної інфекції (понад 100 лабораторно підтверджених
випадків хвороби або поширення інфекції на понад 15 відсотків території
країни).
Термін —до 13 березня 2020року

Вадим ЧАБАН

Перший заступник голови комісії

Відповідальний секретар

»

Олександр БІЛОУСОВ

