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

ПРОТОКОЛ № 50
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
31 серпня 2020 року
16:30
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(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 епідемічну ситуацію, що склалася в Чорнобаївській санаторній
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради.
2. Про організацію навчального процесу в умовах адаптивного карантину.
3. Про вжиті протиепідемічні заходи на території с. Зміївка Бериславського
району з метою недопущення розповсюдження COVID-19.
4. Про готовність лікарень другої хвилі до розміщення хворих на COVID-19.
1. СЛУХАЛИ: Про епідемічну ситуацію, що склалася в Чорнобаївській
санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів Херсонської
обласної ради.
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області,
(інформація додається).
Дробиш І.А., начальник управління освіти і науки обласної державної
адміністрації (інформація додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. Чорнобаївській сільській раді, керівництву Чорнобаївської санаторної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради,
управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації забезпечити
обмеження доступу працівників школи-інтернату, які були встановлені як
контактні особи, до навчального закладу до 04 вересня 2020 року включно.
Термін – невідкладно
2. ГУ Національної поліції забезпечити контроль за обмеженням
відвідування громадських місць працівниками Чорнобаївської санаторної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради, які
були встановлені як контактні особи, у рамках дотримання ними умов
самоізоляції.
Термін – невідкладно
3. Керівництву Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради, управлінню освіти і науки
обласної державної адміністрації забезпечити організацію дистанційного навчання
для учасників навчального процесу, яким не забезпечено денне навчання у зв’язку
із самоізоляцією педагогічних працівників.
Термін – невідкладно
2. СЛУХАЛИ: Про організацію навчального процесу в умовах адаптивного
карантину.
Інформувала Дробиш І.А., начальник управління освіти і науки обласної
державної адміністрації (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Враховуючи погіршення епідемічної ситуації на території області та
відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 22 серпня 2020 року № 50, заборонити на території області проведення
01 вересня 2020 року урочистих заходів (лінійок) у закладах освіти.
2. Керівникам закладів освіти області забезпечити:
- розробку маршрутів руху здобувачів освіти та скласти графік, за яким
відбувається допуск здобувачів освіти до закладу;
- запобігання скупченню учасників освітнього процесу;
- заборону допуску до закладів освіти батьків або супроводжуючих осіб,
крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.
Термін – невідкладно
3. Начальнику управління освіти і науки обласної державної адміністрації
Дробиш І.А., головам районних державних адміністрацій, міським головам та
головам об’єднаних територіальних громад взяти під особистий контроль
виконання завдань, визначених пунктами 1 та 2 цього питання протоколу.
Термін – невідкладно
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3. СЛУХАЛИ: Про вжиті протиепідемічні заходи на території с. Зміївка
Бериславського району з метою недопущення розповсюдження COVID-19.
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області
(інформація додається).
Прокудін О.С., начальник ГУ Національної поліції в області (інформація
додається).
Чорний С.М., начальник ГУ ДСНС України в області (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. ГУ Національної поліції в області продовжити заходи з охорони
публічного порядку на території с. Зміївка Бериславського району в період дії
посилених обмежувальних заходів.
Термін – до окремого розпорядження
2. Бериславській районній державній адміністрації, Зміївській сільській раді
продовжити заходи, а саме:
2.1. Забезпечення дезрозчинами для обробки територій с. Зміївка та
заправку автомобільного транспорту служб, задіяних у виконанні встановлених
обмежувальних заходів.
2.2. Здійснення спільно з ГУ ДСНС України в області обробки
дезінфікуючими засобами автошляхів та місць скупчення людей у с. Зміївка.
2.3. Функціонування COVID-патрулів з контролю за дотриманням
карантинних вимог населенням с. Зміївка на період введення обмежувальних
заходів. Про результати їх роботи щодня інформувати штаб.
Термін – до окремого розпорядження
2.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення
с. Зміївка щодо необхідності введення вимушених обмежувальних заходів з метою
стримування масштабного розповсюдження коронавірусної інфекції.
Термін – на період карантину
4. СЛУХАЛИ: Про готовність лікарень другої хвилі до розміщення хворих на
COVID-19.
Інформував Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Директору Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації
Короленку В.М.:
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1.1. Забезпечити завершення службового розслідування стосовно спалаху
захворювання на COVID-19 у Херсонській міській клінічній лікарні
ім. О.С. Лучанського.
Термін – до 04 вересня 2020 року
1.2. Спільно з головами районних державних адміністрацій, міськими
головами міст обласного значення, головами об’єднаних територіальних громад
здійснити перегляд програм по боротьбі з COVID-19 для централізованого
забезпечення закладів охорони здоров’я киснем.
Термін – невідкладно
Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма членами комісії.

Заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар комісії

Олександр БІЛОУСОВ

