
гtротокол Nь 2з
позачергоl]tli,о засiдання райоrtrrоi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки l,at LIадзвичайних сиlуацiй

З0 жовтrrя 2020 року м. Новгород-Сiверсъкий

f'оловуе: в.о. l,олови районноТ дсря<авноТ адмiнiстрацiТ Богдан ТКАЧЕНКО.

fIрисутнi: члеrIи KoMicii (за окреп,rим списком).

Порядок денliлtй:

I. Про запобir,ання поширеннIо L,остроТ респiраторноi хвороби COVID-19 на
територii Новr,ород-Сiверського району.

I. СЛУХАЛИ:

Ткаченкtl Богдана - в.о. l,оJlови районноi llepжaBнoi адмiнiстрацiТ, який
ознайомив присутнiх з ситуацiсttl, rцо склалась на територiТ району через

розповсIоджеi i]Iя гостроi респiра,горноТ хвороби COVID- 1 9.

Набхан Олену - генеральt{ого директора Комунального некомерцiйного
пiдприсплства <Новгсlрод-Сiверська центральна районна лiкарня iM. I.B.
Буяльсьttого)) i Iовгород-СiверсьrtоТ районноТ ради ЧернiгiвськоТ областi.

Черненко Оксану - головного лiкаря Комунального некомерцiйного
пiдприеплства <Новгород-Сiвеlэський районний Щентр медико-санiтарноi
допомоги > Ноiзr,ород-СiверськоТ рай онноТ ради.

Сльозкl, Тетяrrу завi;lувача Новгород-Сiверсъкого районного
лабораторногtl вiддiлення Корrокiвського плiжрайонного вiддiлу ДУ
Llернiгiвський ()ЛЦ N4ОЗ УкраТrlи.

ВИРIШl,{ЛИ:

1. l{овr,ород-Сiверському РJIВ Корюкiвсъ]tого N4PB ДУ Чернiгiвсъкий
()ЛЦ I\4ОЗ Украiни: надавати списки осiб з пiдтвердtженим дiагнозом COVID-19
f,a контактних осiб, щодо яких зас"госовуються карантиннi заходи, Новгород-
CiBepcbKoMy вiддiлу полiцiI ГУ НП УкраТни в Чернiгiвськiй областi,
KoMyHa.lrl,HoMy некомсрцiйному rri;lприсмству <Ноrзгород-Сiверський районний
I [ентр ]\{сдик()-санiтарноТ допомсlt,и>> Новгород-Сliверськоi районноТ ради та
районнiii копriсii з питань техll()l,енно-екологiчrrоТ безпеки та надзвичайних
ситуацiй.

Постiйно.

2, l{ача.ltьнику вiддiлу осlзiти, завiдувачу celtTopy культури, завiдувачу
ссктору ciM'T" ьтолодi та спорт1' раrйонноI державноi адмiнiстрацiТ заборонити
гlроведеlII{я i\4асових (культуlэltlrх, спортивних, соцiальних, релiгiйних,



рекламних та iнших) заходiв за участю бiльш як 20 осiб ( у разi проведення
заходiв з кiльrtiстю учасникiв до 20 осiб органiзатор забезпечус дотримання мiж
уl{асниками фiзичноi дистанцiТ не менше нiж 1,5 ме,гра.

На час дii карантину

3. Новгсlрод-Сiверсъкому районному управлiнню Головного угrравлiння
Щержпро/{сlrоживслужби в Черi-riгiвсъкiй областi, Новгород-Сiверському
районному вiдцдiлу полiцiТ Головного управлiння НацiональноI полiцiТ Украiни
в Чернiгiвськiй областi (у порядку рекомендацii) проводити контроль за

дотриманням санiтарно-епiдемiологiчних норм та карантинних обмежень на
територiТ райолtу, зокрема режи]\,1у носiння захисних масок, соцiалъноi дистанцii
та здiйсненлrя визначених заходiв дезiнфекцiТ в закJIадах громадського
харчуваIll{я, на об'ектах торгiвлi продовольчими 1,а непродовольчими товарами,

ринках,,r,paHc riopTi.
На час дiI карантину

4. Новгсlрод-Сiверському районному управлiнню Головного управлiння
liержпролспоживслужби в Чернiгiвськiй областi (у порядку рекомендацii)
розробити та розповсIодити пам'ятки з дотримання санiтарно-епiдемiологiчних
норм та караFI,I,инних вимог.

На час дiТ карантину

5. Сiльсr,ким головам (у порядку рекомендацii) заборонити:
1) проведення масових (культурних, спортивних, соцiальних, релiгiйних,

рекламних та iншrо<) заходiв за участю бiльш як 20 осiб ( у разi проведеннrI
заходiв з кiльttiстю учасникiв до 20 осiб органiзатор забезпечуе дотримання мiж
учасниками фiзичноТ д(истанцiТ rre менше нiж 1,5 ме,гра;

2) приiiмання вiдвiдувачiв закладами торгiвелъного i побутового
обслуговуван}.irr населення, KpiM випадкiв забезпечення перебування у
примiщеltнi не бiльше одного вiдвiдувача на i0 кв. MeTpiB торгiвельноТ плошi;

3) лiялыtiсть з наданнrI посJIуг громадського, KpiM випадкiв приймання
вiдвiдувачiв iз забезпеченням наповненостi не бiльше як на 50 вiдсоткiв
посадкових MictIb у примiщеннi зак"ltаду.

На час дiТ карантину

6. Сiльсъким головам, Новгород-Сiверському районному вiддiлу полiцii
f'оловного управлiння Нацiональноi полiцii Украiни в Чернiгiвськiй областi (у
порядку рекомендацiТ) забезпечити контроль за особами, щодо яких
застосовуютьсrl карантиннi заходи (якi перебувають на самоiзоляцiТ).

Постiйно.

7. ['енераJIьному директору Комуналъного некомерцiйного пiдприемства
<Новгород-Сiверсъка центрЕtльна районна лiкарня iM. I.B. Буялъського))
Fiовгород-СiвсрськоТ районноi ради ЧернiгiвськоТ областi, головному лiкарю
Комунального некомерцiйного шiдлрисмства <<Новгород-Сiверський районний



IleHTP медикO-санiтарноi допомOги>> Новгород-Сiверськоi районноi ради
проводи1и iлrформачiйно-роз,яснюваJIьну роботу серед населення щодс

дЬrр"*ut rr" .uоii*рно-гiгiенiчниХ норМ i правиЛ заtrобiгання зараженню гостроi

респiраторноi хвороби, спричиненоi KopoHaBipycoM CovID_ 1 9.

Постiйно.

голова koMicii

Секретар KoMiciT

Богдан ТМЧЕНКО

Тетяна ДОБРУСЬ


