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-таі 1:ир-сіуга1і@к1ю(іа.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 7
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
26 лютого 2020 року
10.00

Облдержадміністрація,
(І поверх, зал засідань)
пл. Свободи, 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 стан готовності профілактичних і протиепідемічних заходів щод
попередження завезення і розповсюдження на території області коронавірусу
2019-пСОУ».
СЛУХАЛИ:
1. «Про стан готовності профілактичних і протиепідемічних заходів
щодо попередження завезення і розповсюдження на території області
коронавірусу 2019-пСОУ».
ДОПОВІДАВ:
Короленко Віктор Миколайович, здоров’я обласної державної адміністрації.

директор Департаменту охорони

ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити:
1.1.
Реалізацію на території області рекомендацій затверджених наказо
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

2

Ухань (провінція Хубей, Китай)» щодо дій при виявленні особи, яка відповідає
визначенню випадку 2019-пСоУ та дотримуватись їх виконання.
Термін - до покращення
ситуації пов ’я заноїз 2019-пСоУ.
1.2. Можливість інфекційних лікарень та відділень надавати медичну
допомогу та інтенсивну терапію дітям та дорослим у випадках підозри
захворювання на СОУГО-19;
1.3. Організацію навчання медичного персоналу інфекційних лікарень і
відділень заходам особистої безпеки, питанням діагностики, профілактики та
лікування гострої респіраторної хвороби СОУГО-19;
1.4. Щоденно о 9-00 та 16-30 інформувати Кабінет Міністрів України про
реєстрацію хворих на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19 чи з підозрою на
це захворювання.
Термін - до покращення
ситуації пов ’я заноїз 2019-пСоУ.
2. «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»
забезпечити:
2.1. Координацію 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 ’я заноїз 2019-пСоУ.
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 випадку
захворювання, спричинених новим коронавірусом.
Термін - негайно
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
3.3. Про виявлення особи, що відповідає визначенню випадку 2019-пСоУ
інформувати Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації для

з
подальшого термінового інформування Державної установи «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»,
Термін - негайно
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 на пунктах пропуску через адміністративну межу з
АР Крим, державний кордон України з країнами ЄС міжнародних аеропортів та
морських портів проведення температурного скринінгу осіб, що прибувають до
України, їх візуального огляду та опитування.
4.3. Забезпечити на підпорядкованих об’єктах встановлення санітарного
бар’єру (дезінфікуючого килимка) та здійснення обробки дезінфікуючими
засобами поручнів, дверних ручок з періодичністю, відповідно до інструкції
даного засобу.
Терміново
5. Херсонській філії ДП «Адміністрація морських портів України»,
ДП «Херсонський морський торговельний порт» та іншим портовим
операторам і стивідорним компаніям Херсонського морського порту сприяти
Державній прикордонній службі України щодо виявлення та недопущення
розповсюдження
короновірусу шляхом потрапляння осіб з підозрою
захворювання на територію України.
Термін - постійно
5.1. Керівникам залізничного вокзалу, станцій та автостанцій забезпечити
інформування населення щодо профілактичних та протиепідемічних заходів,
проводити роз’яснювальну роботу з приводу запобігання поширенню
коронавірусу, шляхом оголошення інформації під час прибуття та відправлення
поїздів та автобусів.
Термін негайно
6. Генічеській, Каланчацькій, районним державним адміністраціям:
6.1. Забезпечити цілодобове чергування медичних працівників на КПВВ
«Каланчак», Чонгар», «Чаплинка».
6.2. Забезпечити працівників КПВВ безконтактними термометрами.
Термін негайно
7. Управлінню туризму та курортів облдержадміністрації звернути увагу
на проведення туристичними компаніями роботи щодо обов’язкового
інформування громадян, які планують виїжджати за кордон про можливі
ризики зараження інфекційними хворобами, насамперед захворювання,
спричинених новим коронавірусом.
Термін - постійно
8. Херсонському прикордонному загону:
8.1.
Забезпечити на території КПВВ приміщення для огляду осіб з
підозрою на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19.
-

-
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8.2.
«Чаплинка».

Розглянути можливість тимчасового призупинення роботи КПВВ
Термін - уразі необхідності

9.
Управлінню суспільних комунікацій облдержадміністрації спільно
Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації інформування
населення через ЗМІ про засоби профілактики та лікування гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19.
Термін до покращення
ситуаціїпов’я заноїз 2019-пСоУ.
-

10. КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров’я»
забезпечити використання інформаційних матеріалів через засоби масової
інформації для комунікації із населенням щодо загальних правил профілактики
ГРВІ.
Термін до покращення
ситуації пов ’язаної з 2019-пСоУ.
-

11. Управлінню транспортно-комунікаційної інфраструктури обласної
державної адміністрації інформувати перевізників та забезпечити контроль
щодо проведення ними вологої обробки транспортних засобів антисептиками
для запобігання розповсюдження інфекційних захворювань.
Термін —постійно

12.
Департаментам обласної державної адміністрації: здоров’я,
соціального розвитку, розвитку територій, управлінням обласної державної
адміністрації: освіти і науки, культури, молоді та спорту, туризму і курортів
взяти на контроль встановлення керівниками об’єктів з масовим перебуванням
людей (загальноосвітні, дошкільні, вищі навчальні заклади, професійнотехнічні заклади освіти, об’єкти соціального захисту, культури, торговорозважальні центри, інші) санітарного бар’єру (дезінфікуючого килимка) та
здійснення обробки дезінфікуючими засобами поручнів, дверних ручок, тощо з
періодичністю, відповідно до інструкції даного засобу.

13.
Керівникам установ та організацій, відповідальним за виконанн
завдань визначених цим протоколом, про вжиття заходів інформувати
регіональну комісію з питань ТЕБ та НС через Департамент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.
Термін - д о 27 лютого 2020року
Перший заступник голови комісії
Відповідальний секретар комісії

