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-таі1:ир-еіугаЬ@кЬосІа.£ОУ.иа

ПРОТОКОЛ № 2
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
січня 2020 року
10.00

Облдержадміністрація,
(І поверх, зал засідань)
пл. Свободи, м. Херсон
Головував Гусєв Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про організацію попереджувальних заходів щодо захисту населення
області у зв’язку із поширенням коронавірусу 2019-пСОУ.
1. СЛУХАЛИ: Про організацію попереджувальних заходів щодо
захисту населення області у зв’язку із поширенням коронавірусу
2019-пСОУ.
ІНФОРМУВАЛИ: Короленко В.М., Година-Арюпін Т.Г., Хондусь О.Л.
(інформації додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити:
1.1.
Реалізацію на території області рекомендацій, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2020 року № 185 «Про
заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України
випадків захворювань спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті
Ухань (провінція Хубей, Китай)», щодо дій при виявленні особи, яка
відповідає визначенню випадку 2019-пСоУ, та дотримуватись їх виконання.
Термін до покращення
ситуації, пов’язаної з 2019-пСоУ
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1.2. Збір та узагальнення потреб лікувально-профілактичних закладів,
необхідних для виконання у повному обсязі вимог наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 24 січня 2020 року № 185, та надати
відповідну заявку до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Термін - до 05 лютого 2020року
1.3. Комплектацію 2 бригад швидкої допомоги на випадок необхідності
надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою зараження коронавірусом
2019-пСОУ.
Термін до 05 лютого 2020року
1.4. Щоденний моніторинг захворювань на ГРВІ та виявленню осіб, що
відповідають визначенню випадку 2019-пСоУ.
—

2. ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»
забезпечити:
2.1. Координацію дій та інформаційно-консультативний супровід
закладів охорони здоров’я з організації та проведення протиепідемічних
заходів з поширення на території Херсонської області випадків захворювань,
спричинених вірусом 2019-пСоУ.
2.2. Збір, узагальнення, аналіз даних та подання інформації до
Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» щодо
виявлених осіб, що відповідають визначенню випадку 2019-пСоУ.
Термін - до покращення
ситуації, пов’язаної з 2019-пСоУ
2.3. Визначити базовим закладом для надання медичної допомоги
пацієнтам з підозрою на випадок зараження коронавірусом 2019-пСОУ КНП
«Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського» Херсонської
обласної ради.
Терміново
3. Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним громадам, сільським, селищним радам:
3.1. Забезпечити готовність функціонування госпітальної бази закладів
охорони здоров’я щодо дій в умовах можливого виникнення випадків
захворювання, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань
(провінція Хубей, Китай).
Термін - до 05 лютого 2020року
3.2. У разі підозри на випадок 2019-пСоУ діяти у відповідності до
комплексного плану по санітарній охороні територій на 2019 - 2021 роки.
Термін постійно
-

з
3.3.
Про виявлення особи, що відповідає визначенню випадку
2019-пСоУ,
негайно інформувати Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації для подальшого термінового інформування Державної
установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
4. Херсонській філії ДП «Адміністрація морських портів України»,
Міжнародному аеропорту «Херсон», управлінню ДМС в Херсонській
області, митниці ДФС в Херсонській області, АРК та м.Севастополі,
Херсонському прикордонному загону:
4.1. При виявлені осіб, що відповідають визначенню випадку
2019-пСоУ,, негайно інформувати Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
4.2. Забезпечити
безумовне
виконання
профілактичних
та
протиепідемічних заходів згідно з існуючим планом на випадок виникнення
особливо-небезпечних інфекцій.
Термін постійно
-

5. Департаменту
фінансів облдержадміністрації за необхідності
передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ
необхідними медичними препаратами та обладнанням.
Термін
разі звернення
6. Управлінню туризму та курортів облдержадміністрації звернути
увагу на проведення туристичними компаніями роботи щодо обов’язкового
інформування громадян, які планують виїжджати до Китаю, про можливі
ризики зараження інфекційними хворобами, насамперед про захворювання,
спричинені новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей,
Китай).
Термін - постійно
7. Управлінню суспільних комунікацій облдержадміністрації спільно з
Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації:
7.1. Активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо
загальних правил профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій.
7.2. Забезпечити системне широке інформування громадськості про
ситуацію щодо поширення коронавірусу.
7.3. Налагодити випуск щоденного інформаційного бюлетня щодо
ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.
Термін - до покращення
ситуації, пов’язаної з 2019-пСоУ
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8. КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров’я»
забезпечити використання інформаційних матеріалів через засоби масової
інформації для комунікації із населенням щодо загальних правил
профілактики ГРВІ.
9. Управлінню транспортно-комунікаційної інфраструктури обласної
державної адміністрації, Департаменту з питань цивільного захисту та
оборонної роботи обласної державної адміністрації підготувати матеріали
заступнику голови обласної державної адміністрації Чабану В.І. для
проведення роботи з перевізниками області в частині вжиття заходів
запобігання розповсюдження інфекційних захворювань.
Термін - до 06 лютого 2020року
10. Виконавцям завдань, визначених цим протоколом, в установлені
терміни повідомляти обласну державну адміністрацію про їх реалізацію
через Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної
державної адміністрації (e-mail: upns.oda@gmail.com).

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар комісії

Олександр .БІЛОУСОВ

