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-сіу2аЬ@кІюс1а.еоу.ііа

ПРОТОКОЛ № 9
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
11 березня 2020 року

16.00
(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 попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції
(СОУГО-19), введення обмежувальних заходів на території області.
2. Про визначення потреби регіонального та місцевого матеріального
резерву в засобах індивідуального захисту населення для здійснення заходів,
спрямованих на запобігання протидії поширенню коронавірусу та медичного
персоналу, який буде надавати медичну допомогу хворим на "короновірусну
хворобу СОУГО-19".

СЛУХАЛИ:
1.
Про попередження розповсюдження нової коронавірусної інфек
(СОУГО-19), введення обмежувальних заходів на території області.
ІНФОРМУВАЛИ:
Литвин Д.К., Пасіка А.В., Сулімов
Прокудін О.С., Князева О.В., Дробиш І.А.

О.С.,

Мітьковський

Г.В.

ВИРІШИЛИ:
1. З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції
(СОУГО-19) на території області, з урахуванням ймовірного розвитку складної
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епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, ЗО Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, ОТГ ввести обмежувальні заходи на території області з
ООгод.ООхв. 12.03.2020 до 03.04.2020 року, а саме:
1.1. Призупинити освітній процес у закладах загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності;
1.2. Призупинити освітній процес у вищих навчальних закладах;
1.3. Посилити контроль за санітарним режимом в дошкільних навчальних
закладах.
1.4. Обмежити проведення заходів на території області (більше 200 осіб):
- спортивних заходів;
- роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів,
тощо;
- роботу розважальних центрів;
- роботу розважальних зон в шопінг молах;
1.5. Забезпечити обмеження проведення масових заходів на території
області (більше 200 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які
пройшли термометрію;
1.6. Забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та
установ з ознаками інфекційного захворювання.
2. Управлінню освіти і науки обласної
державної адміністрації,
Управлінню культури, молоді та спорту, Департаменту соціального розвитку
облдержадміністрації:
2.1. Забезпечити виконання п.1 цього протоколу;
2.2. Внести корективи до навчальних планів освітніх програм закладів
загальної середньої освіти, спеціалізованих закладів освіти (мистецькі,
спортивні школи, тощо);
2.3. Організувати навчання з використанням можливостей дистанційної
освіти, інтернет-ресурсів, тощо;
2.4. Забезпечити вхідний санітарний контроль у приміщеннях дитячих,
спортивних, соціальних, культурних та спеціалізованих закладів, тощо.
Термін: 12.03.2020

3. Керівникам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації з метою
обмеження контакту серед великих груп студентів:
3.1. Забезпечити виконання п.1 цього протоколу;
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3.2. Внести корективи в навчальні плани занять з використанням
можливостей дистанційної освіти, інтернет-ресурсів, тощо;
3.3. Посилити дезінфекційний режим (проведенням вологих прибирань з
використанням дезінфікуючих засобів в учбових кімнатах, лекційних
аудиторіях, місцях спільного користування, гуртожитках);
3.4. Не допускати до відвідування закладу студентів з ознаками
інфекційного захворювання;
3.5 Передбачити в гуртожитках приміщення для ізоляції студентів з
ознаками захворювання на грип та ГРВІ;
3.6. Заборонити проведення масових заходів в приміщеннях гуртожитків
вищих навчальних закладів;
3.7. Вжити заходів в разі виявлення студента з ознаками респіраторного
інфекційного захворювання для його ізоляції від здорових осіб та негайного
повідомлення про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я.
Термін: з 12.03.2020

4. Управлінню культури, молоді та спорту обласної
державної
адміністрації:
4.1. Підготувати звернення до голів релігійних установ області щодо
припинення
проведення
масових
богослужінь
та
попередження
розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19) на території області
і встановлення вхідного санітарного контролю.
4.2. Заборонити проведення розважальних та культурних заходів з
масовим скупченням людей, чисельністю понад 200 осіб (фестивалі, концерти,
вистави, кіносеанси та ін.).
4.3. Проводити спортивні заходи тільки за умови відсутності глядачів
Термін: з 12.03.2020

5. Департаменту соціального розвитку облдержадміністрації забезпечити
контроль за людьми похилого віку та людей з обмеженими можливостями, які
залишились без піклування, організувати доставку продуктів харчування, ліків,
тощо на дому.
Термін: невідкладно
епідемічної ситуації

-

до

покращення

6. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації
забезпечити:
6.1.
Проведення роз’яснювальної роботи у дошкільних закладах
території області з метою недопущення виникнення та поширення гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на
території області.
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6.2.
Контроль за здійсненням обробки дезінфікуючими засобам
поручнів, дверних ручок з періодичністю, відповідно до інструкції даного
засобу.
Термін: з 12.03.2020

7. Департаменту здоров’я облдержадміністрації:
7.1. Визначити на території області, обстежити місця обсервації
населення у ^випадках підозри на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19,
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2. Розробити механізм щодо їх
забезпечення обладнанням та медперсоналом.
7.2. Підготувати звернення до Міністерства охорони здоров'я України та
Міністерства соціальної політики України щодо вирішення питання можливості
оформлення листків непрацездатності без відвідування закладу охорони
здоров'я особам, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки нової
коронавірусної інфекції (СОУГО-19), в межах 14 календарних днів з моменту їх
повернення;
Термін: 12.03.2020

8.
Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування:
8.1. Визначити на підпорядкованій території, обстежити та надати до
Департаменту здоров’я облдержадміністрації місця обсервації населення у
випадках підозри на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
8.2. Спільно з Департаментами обласної державної адміністрації:
фінансів, здоров’я опрацювати питання щодо перерозподілу або наближення
бюджетних призначень, передбачених в місцевих бюджетах на утримання
закладів охорони здоров’я, з метою формування матеріального резерву в
засобах індивідуального захисту персоналу, із розрахунку на 3 доби, для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання протидії поширенню
коронавірусу.
8.3. Провести засідання районних комісій з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо попередження
розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19) та введення
обмежувальних заходів на підпорядкованій території.
8.4. Визначити автотранспортні підприємства, заключити угоди на
перевезення контактних осіб у випадках підозри на гостру респіраторну
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хворобу СОУШ-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2. до визначених
місць обсервації.
Термін

-

невідкладно

9. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації,
районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування
забезпечити облаштування керівниками автотранспортних підприємств
транспорту (у тому числі захист водія) при перевезенні контактних осіб (до 200
осіб) у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19,
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 до визначених місць обсервації.
Термін

-

невідкладно

10. Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації
вжити заходів щодо запровадження з
12 березня 2020 року
по 03 квітня 2020 року в підвідомчих закладах режиму обмеження відвідувань
підопічних, надання їм відпусток та перебування на 2 тижневому карантині
після повернення підопічних до закладу.
Термін: 12.03.2020

2. «Про
визначення
потреби
регіонального
та
місцевого
матеріального резерву в засобах індивідуального захисту населення для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання протидії поширенню
коронавірусу та медичного персоналу, який буде надавати медичну
допомогу хворим на "короновірусну хворобу СОУГО-19”.
ІНФОРМУВАЛИ:
Литвин Д.К.,
Прокудін О.С.

Пасіка

А.В.,

Сулімов

О.С.,

Мітьковський

Г.В.

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити
потребу
матеріально-технічного
оснащення
КНП
«Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Горбачевського» ХОР та
розрахунок в засобах індивідуального захисту медичного персоналу, який буде
надавати медичну допомогу хворим на "короновірусну хворобу СОУГО-19".
2. Враховуючи винятковий випадок, як загроза життю людей, ініціювати
перед Державною комісією з питань ТЕБ та НС прийняття рішення щодо
проведення тендерних процедур на запобігання виникнення НС пов’язану з
коронавірусом (першочергові заходи у тому числі придбання матеріальнотехнічного оснащення, засобів проведення температурного скринінгу осіб,
індивідуального захисту медичного персоналу, придбання обладнання, та
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засобів, транспортування хворих у визначені заклади) за переговорною
процедурою.
3. Департаменту здоров’я облдержадміністрації підготувати та надати до
Департаменту розвитку економіки матеріали для виділення з резервного фонду
обласного бюджету коштів у розмірі 700,0 тис. грн (на підставі уточнених
розрахунків) на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання
виникненню 'надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з
можливим поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території області.
Терміново

4. Департаменту розвитку економіки облдержадміністрації на підставі
поданих обгрунтовуючих документів підготувати проект розпорядження
голови облдержадміністрації про виділення Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації з резервного фонду обласного бюджету коштів у розмірі
700,0 тис. грн на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання
виникненню надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з
можливим поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2 на території області.
Термін виконання - у триденний термін
після надання пакету документів

5. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації
спільно з районними державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування продовжити моніторинг виконання санітарної обробки
транспорту загального користування на території області. Про результати
щоп’ятниці інформувати ГУ Держпродспоживслужби в області.
Термін

—

невідкладно

6. Головному управлінню ДСНС України в області підготувати сили та
засоби на випадок необхідності проведення дезінфекцій приміщень та
території.
Термін - невідкладно

7. Управлінню суспільних комунікацій облдержадміністрації продовжити
інформування населення через ЗМІ щодо утримання від подорожей за кордон
та вжиття попереджувальних заходів місцевими органами влади та органами
місцевого самоврядування з метою запобігання поширенню коронавірусу на
території області.
Термін —щотижнево
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8.
Керівникам установ та організацій, відповідальним за виконан
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 та
Департамент здоров’я облдержадміністрації.
Термін

—

щоп ’я тниці

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар

Олександр БІЛОУСОВ
(

