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

ПРОТОКОЛ № 28
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
21 квітня 2020 року
8.00
Облдержадміністрація
(1 поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м.Херсон
Головував Гусєв Юрій Веніамінович, голова Херсонської обласної державної
адміністрації, голова комісії
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розширення кола осіб з обов’язковим обстеженням на СОУГО-19
методом ПЛР.
2. Про стан дотримання санітарно-епідемічних вимог при постачанні
питної води населенню області.
І. СЛУХАЛИ: Про розширення кола осіб з обов’язковим обстеженням на
СОУИМ9 методом ПЛР.
ІНФОРМУВАЛИ: Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації;
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного
лікаря Херсонської області
ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації провести
роз’яснювальну роботу з керівниками закладів охорони здоров’я щодо
алгоритму використання ПЛР-тестів.
Терміново

2

2. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам:
2.1.3 метою недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби
забезпечити додаткові обстеження на СОУГО-19 методом ПЛР хворих на гостру
респіраторну вірусну інфекцію із середнім та тяжким перебігом хвороби,
особливо серед груп ризику, а саме: хворих на цукровий діабет, онкохворих,
людей похилого віку, людей із серцево-судинними захворюваннями, з
хронічною бронхолегеневою патологією, з автоімунними та імуносупресивними
захворюваннями.
Терміново
2.2.
Забезпечити логістику відбору та доставки проб до ДУ «Херсонський
обласний лабораторний центр МОЗ України»,
Термін постійно
-

3. ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»
забезпечити щоденні (у тому числі у вихідні та святкові дні) лабораторні
дослідження на СОУШ-19 за допомогою тест-систем проб, відібраних в осіб,
зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього протоколу.
Термін постійно
-

2 . СЛУХАЛИ: Про стан дотримання санітарно-епідемічних вимог при

постачанні питної води населенню області.
ІНФОРМУВАЛИ: Рассолов В.О., директор Департаменту розвитку
територій обласної державної адміністрації;
Чемерис М.В., директор МКП «Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства м.Херсона».
ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам:
1.1. Забезпечити безперебійне постачання питної води населенню,
об’єктам критичної інфраструктури, що продовжують працювати в період
карантину.
Термін постійно
-

1.2. Забезпечити знезараження питної води та води для господарських
потреб. Щорічну планову дезінфекцією водопровідних мереж при
централізованому І місцевому водопостачанні здійснити по завершенні
карантинних обмежень (орієнтовно - третя декада травня).
1.3. Зобов’язати суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення проведення планових робіт, що призведуть до

з

відключення споживачів від водопостачання, здійснювати за попереднім
погодженням з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування.
Термін на період
карантинних обмежень
-

1.4.
Спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в област
забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання санітарноепідеміологічних вимог при постачанні та реалізації питної води населенню
області.
Термін постійно
-

2. Керівникам установ та організацій, зазначених у цьому протоколі, про
хід виконання визначених завдань інформувати регіональну комісію з питань
ТЕБ та НС через Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації.
Термін - до 25 квітня 2020 року

Юрій ГУСЄВ

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар комісії

Олександр БІЛОУСОВ

