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, e-mail: up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 63
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
11 листопада 2020 року
14:00
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Гусєв Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації,
голова комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (згідно зі списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про невідкладні заходи щодо запуску АТ «Херсонська ТЕЦ».
2. Про оцінку епідемічної ситуації в області та пропозиції щодо обмежень у
разі
встановлення
на
території
Олешківського,
Нижньосірогозького,
Високопільського районів та міст Херсона і Каховка «червоного» рівня
епідемічної небезпеки.
3. Про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
4. Про збільшення ліжко-місць для лікування хворих на СОУГО-19.
5. Про тимчасові рекомендації для підприємств, організацій, установ щодо
організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності,
які передбачають виробничу діяльність без приймання відвідувачів на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19).
1. СЛУХАЛИ: 1. Про невідкладні заходи щодо запуску АТ «Херсонська ТЕЦ».
ІНФОРМУВАЛИ:
Кіріяк Ю.П., начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології
(інформація додається).
Чорний І.В., заступник директора Департаменту розвитку територій обласної
державної адміністрації (інформація додається).
Миколаєнко В.В., Херсонський міський голова (інформація додається).
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Ромаскевич Ю.О., начальник штабу з ліквідації НС в області (інформація
додається).
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія дійшла
висновку, що різке зниження температури повітря, а саме починаючи з
12 листопада 2020 року по м. Херсону очікується температура повітря
від 2° морозу до 3° тепла вночі, вдень - від 5° до 10° тепла, стрімке зростання
захворюваності на гострі респіраторні хвороби, в тому числі на СОУГО-19,
зокрема в м. Херсоні, відсутність надання послуги з розподілу природного газу з
боку АТ «Херсонгаз» для АТ «Херсонська ТЕЦ» (засувки теплогенергуючого
обладнання не розпломбовано) та вчасної подачі теплової енергії жителям
обласного центру неминуче призведе до розгерметизації труб теплопостачання,
що в свою чергу спричинить техногенну надзвичайну ситуацію, пов’язану з
аваріями
систем
життєзабезпечення,
порушенням
нормальних
умов
життєдіяльності понад 100 тисяч населення м. Херсона, а в подальшому до
виникнення масштабної медико-біологічної надзвичайної ситуації у зв’язку з
епідемією ОРВІ, що в умовах поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19
загрожуватиме життю та здоров’ю населенню м. Херсона.
ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до підпункту 24 пункту 1 статті 2 розділу І Кодексу
цивільного захисту України, Національного класифікатора надзвичайних ситуацій
ДК 019:2010, пункту 5.2 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року
№ 368, ситуацію, пов’язану з порушенням нормальних умов життєдіяльності
населення м. Херсона, попередньо класифікувати як надзвичайну ситуацію
техногенного характеру регіонального рівня (код НС 10800 - НС унаслідок аварій на
системах життєзабезпечення).
2. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної
державної адміністрації:
2.1. Підготувати повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації за
формою 2/НС-1 та направити його до ДСНС України.
2.2. Звернутися до ДСНС України щодо розгляду на засіданні ЕК ДСНС
питання про визначення рівня надзвичайної ситуації з метою її обліку та
прийняття остаточного рішення щодо рівня НС.
2.3. Підготувати проект розпорядження голови обласної державної
адміністрації про призначення заступника голови обласної державної адміністрації
Козиря С.В. керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного
характеру, пов’язаної з порушенням нормальних умов життєдіяльності населення
м. Херсона.
Негайно
3. Рекомендувати керівнику робіт з ліквідації надзвичайної ситуації
техногенного характеру, пов’язаної з порушенням нормальних умов
життєдіяльності населення м. Херсона, Козирю С.В. вжити невідкладних заходів
для ліквідації надзвичайної ситуації.
Негайно

з

2. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області та пропозиції щодо
обмежень
у
разі
встановлення
на
території
Олешківського,
Нижньосірогозького, Високопільського районів та міст Херсона і Каховка
«червоного» рівня епідемічної небезпеки.
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області
(інформація додається).
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації (інформація додається).
Миколаєнко В.В., Херсонський міський голова.
ВИРІШИЛИ:
1. Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19 у Херсонській області, Чабану В.І.:
1.2. Спільно з начальником штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 у Херсонській області, Ромаскевичем Ю.О.
провести
консультації
з
головами
Олешківської,
Нижньосірогозької,
Високопільської районних державних адміністрацій та Херсонським і Каховським
міськими головами щодо введення обмежень у разі встановлення «червоного»
рівня епідемічної небезпеки на відповідній території.
Термін - до 12 листопада
2020 року
1.3. Головам Олешківської, Нижньосірогозької, Високопільської районних
державних адміністрацій, рекомендувати Херсонському та Каховському міським
головам після проведених консультацій надати до штабу з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Херсонській області:
- письмові пропозиції щодо введення карантинних обмежень у разі
встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на відповідній території;
- письмове підтвердження про безумовне виконання протиепідемічних
заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та
постановами і розпорядженнями Головного державного санітарного лікаря
України, у разі прийняття рішення про виключення певних позицій з переліку
обмежень для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.
Термін - до 12 листопада
2020 року
1.4. Під час підготовки пропозицій для надання штабу з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня,
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, врахувати
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пропозиції
вищезазначених
міськвиконкомів.

районних

державних

адміністрацій

та

Термін - до 13 листопада
2020 року
1.5. Вжити заходів щодо охорони силами ГУ Національної поліції в області
та в/ч 3056 Національної гвардії України КНП «Херсонська міська клінічна
лікарня ім. А. і О. Тропіних» та КНП «Херсонська міська клінічна лікарня
ім. Є.Є. Карабелеша».
Невідкладно
2. Призупинити відвідування державного архіву Херсонської області,
мережі архівних установ та читальних залів у районах області, які вже увійшли або
увійдуть до «червоного» рівня епідемічної небезпеки.
3. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування,
ГУ Національної поліції в області, ГУ Держпродспоживслужби в області у складі
COVID-патрулів забезпечити контроль за виконанням рішень Уряду в частині
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року
№ 641 (зі змінами) стосовно карантину вихідного дня.
Невідкладно
3. СЛУХАЛИ: Про використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
ІНФОРМУВАВ Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Головам Бериславської, Голопристанської, Генічеської, Каховської,
Скадовської, Олешківської районних державних адміністрацій, Херсонському та
Каховському міським головам забезпечити передачу в повному обсязі закладам
охорони здоров’я коштів отриманої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
Негайно
2. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити
моніторинг виконання завдання, визначеного пунктом 1 цього питання протоколу.
Щодня
4

. СЛУХАЛИ:

Про збільшення ліжко-місць для лікування хворих на

COVID-19.
ІНФОРМУВАВ Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (інформація додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації довести до
районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування перелік
закладів охорони здоров’я, де буде додатково розгорнуто ліжко-місця для
лікування хворих на СОУГО-19.
Термін - до 20 листопада
2020 року
2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місцевого
самоврядування розпочати підготовчі заходи до розгортання додаткових ліжкомісць для лікування хворих на СОУГО-19, а саме:
- підведення кисню до ліжок;
- забезпечення засобами індивідуального захисту;
- створення мобільних медичних бригад.
Невідкладно (після отримання
інформації)
5. СЛУХАЛИ: Про тимчасові рекомендації для підприємств, організацій,
установ щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених
видів діяльності, які передбачають виробничу діяльність без приймання
відвідувачів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (СОУГО-19).
ІНФОРМУВАВ Година-Арюпін Т.Г., заступник начальника
управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Головного

ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити тимчасові рекомендації для підприємств, організацій, установ
щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів
діяльності, які передбачають виробничу діяльність без приймання відвідувачів на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), що
додаються.
2. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування
довести тимчасові рекомендації до відповідних підприємств та забезпечити
моніторинг їх виконання.

СХВАЛЕНО
рішенням регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
від 11 листопада 2020 року № 63

ТИМЧАСОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для підприємств, організацій, установ щодо організації протиепідемічних
заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають
виробничу діяльність без приймання відвідувачів на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)
(крім тих, на які розроблені відповідні Тимчасові рекомендації,
затверджені постановами головного державного санітарного лікаря
України)
1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім
працівникам.
Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено
температуру тіла понад 37,2°С або ознаки респіраторних захворювань не
допускаються до виконання обов’язків.
При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом,
забезпечується обов’язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється
термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією
виробника дезінфекційного засобу.
2. На вході до приміщення/установи організовується місце для
обробки рук спиртовмісними антисептиками. Доцільно розмістити яскравий
вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).
3. Між робочими місцями бажано забезпечити відстань не менше ніж
1,5 метри.
4. Суб’єкт господарської діяльності забезпечує:
- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових
рушників в санвузлах. Використання багаторазових рушників не
рекомендується;
- проведення періодичного інструктажу працівників щодо дотримання
протиепідемічних заходів;
- вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в
кінці зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після
закінчення робочого дня/зміни;
- централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з
подальшим видаленням, як твердих побутових відходів;
5. Працівники повинні:
- регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх
спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після
відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання,
обслуговування тощо;
•

•
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- утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми
респіраторних захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
- самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних
захворювань.
Особи, що мають ознаки респіраторних захворювань, зобов’язані:
• при підвищенні температури тіла чи появі інших симптомів ГРЗ
залишитися вдома;
• повідомити по телефону сімейного лікаря, керівника амбулаторії за
місцем проживання, вказавши на наявну симптоматику, про контакт з хворим
на СОУГО-19 (при наявності).
За відсутності декларації з сімейним лікарем на регіональну гарячу
лінію СОУГО-19 - телефон 095 133 56 01.
У вечірній/нічний час при значному погіршенні стану здоров’я
викликати бригаду екстреної медичної допомоги.
• повідомити телефоном керівника про причину відсутності на
робочому місці;
• виконувати
рекомендації
сімейного
лікаря
та
фахівців
територіального органу громадського здоров’я щодо дотримання заходів,
спрямованих на запобігання поширення СОУГО-19.
В групі ризику щодо розвитку ускладнень особи, які мають:
• тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
• ниркову недостатність;
• імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
• тяжкі алергічні захворювання або стани;
• аутоімунні захворювання;
Рекомендації з дезінфекції:
• Очищення поверхонь має передувати будь-якому процесу
дезінфекції.
• Очищення поверхонь слід здійснювати послідовно від найменш
забруднених (найчистіших) до найбільш забруднених (найбрудніших)
областей та від вищих рівнів до нижчих. Підлогу необхідно очищати в
останню чергу.
• Розчини для дезінфекції необхідно готувати та використовувати,
дотримуючись концентрації та часу експозиції відповідно до рекомендацій
виробника. Занадто високі концентрації збільшують токсичний вплив на осіб,
які контактують з розчином, та можуть пошкодити поверхні. Необхідно
застосовувати достатню кількість дезінфекційного розчину, аби поверхні
залишалися вологими на час експозиції, і дезінфекційний засіб міг знищити
збудника.
•
можуть бути застосовані наступні засоби для дезінфекції:

з

-

етанол 70 - 90 %;
засоби на основі хлору (наприклад, гіпохлорит - 0,1 % (1000
У2У%о) для загальної дезінфекції внутрішнього середовища закладу або 0,5
% (5000 %о) при забрудненні великою кількістю біологічної рідини);
- перекис водню > 0,5 %.
• Для даних дезінфікуючих засобів рекомендовано дотримуватись часу
експозиції не менше однієї хвилини або відповідно до рекомендацій
виробника.
•
Розчини хлорвмісних дезінфекційних засобів слід зберігати в
непрозорих ємностях у добре провітрюваному, закритому приміщенні, що не
піддається впливу прямих сонячних променів. Кожного дня слід готувати
свіжий розчин.
• Дезінфекцію рекомендовано
проводити шляхом
протирання,
використовуючи ганчірку або серветку, змочену розчином.
• Відкриті ультрафіолетові випромінювачі (далі - УФ-опромінювачі)
можуть використовуватися для дезінфекції повітря в закритих приміщеннях
та поверхонь після використання дезінфекційних засобів за умов відсутності
людей.
• Екрановані УФ-опромінювачі можуть використовуватися в закритих
приміщеннях в присутності людей для боротьби з інфекціями, що
передаються повітряним шляхом (туберкульоз, кір та захворювання,
викликані вірусом вітряної віспи).
• Працівники закладу мають бути проінформовані про графік
проведення дезінфекції поверхонь в приміщеннях, щоб усвідомлювати
ризики при контакті з поверхнями і обладнанням та уникнути забруднення
рук під час виконання обов'язків. Особливу увагу слід приділяти очищенню
поверхонь, до яких часто торкаються, таких як дверні ручки, вимикачі світла,
столи тощо.

