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протокол }lb 13

засiданнrl районноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та

надзвичайнrх ситуацiй

17 серпня 2О20 року м. Новгород-Сiверсъкий

головуе: зас1упник голови районноi державноi адмiнiстрацii BikTop кропот

ГIрисутнi: члени KoMiciT (за окремим списком).

Порядок денший:

I. Про виконання заходiв щодо запобiгання розпOвсюдженню корона вiрусноi
iнфекцiТ на територii Новгород-Сiверського району.

СЛУХАЛИ:

BiKTopa KPolloTA - застУrтника голови районноi державноТ адмiнiстрацiI, який
проiнформував про постанову Кабiнету MiHicTpiB Украiни в\д 22 червня 2а20

року М 641 <Про встановлення карантину та запровадження посилениХ

протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширеннr{м гостроi

респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоI KopoHaBipycoM SARS-CoY-2>>,

протокольне рirлення обласноi koMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки

та надзвичайних ситуацiй вiд 14 сергIня 2020 року

ВИРIШИЛИ:

1. Сiльським гоJIовам забезпечити контроль за:

1)перебуваi{ням в громадаьких будинках i спорудах, гроМаДсЬкоМУ

транспортi у вдlягнутих засобах iнливiдуалъного захисту, зокрема респiратОРаХ
або захисних масках, що закривають рот та Hic, у тому числi виготовлених

самостiйно;
2) перебуваI]ням громадян з документами, що посвiдтують особу,

пiдтверлжують громадянство чи fi спецiальний статус;
3) перебуванням в мiсцях самоiзоляцii;
4)проведенням масових (культурних, спортивних, розважальних,

соцiальних, ре.rriгiйних, рекламних та iнших) заходiв за участю не бiльше ОднiеТ

особи на 5 кв. MeTpiB площi булiвлi або територii (якщо захiд проводиться на

вiдкритому повiтрi), а також дiяльнiсть KiHoTeaTpiB та закладiв культури З

наповненiстю кiнозалiв або залiв не бiльше 50Yо мiсць у кожному окремомУ

кiнозалi або залi. Органiзатор заходу е вiдповiдальним за дотримання мiж

учасниками фiзичноi дистанцiТ не менше нiж 1,5 метра у
iз розмirlценя учасникiв стоячи;

5) здiйсненЕIям реryлярних та нереryлярних перевезень пасажирiв
автомобiJIьним транспортом, зокрема перевезень пасажирiв на автобусних
маршрутах, в кiлькостi не бiльшiй, нiж кiлькостi мiсць для сидiння, що

раз1 проведення заходу



{
передбачена,гехнiчною характсристикою транспортного засобу, визначена в

реестрацiйних /цокументах на цей ,rранспортний засiб.
б)у rrоряllку рекомендацiТ встановити початок роботи о 09-й, 10-й годинi

або пiзнitший час для суб'ектiв госitодарювання, що провадятъ свою дiялънiстъ
у таких видах еitономiчноi дiяльгtос,t,i:

- оптова r:a роздрiбна торгiв;rя;
- ремонт а]]тотранспортних засобiв i мотоциклirз;
- тимчасоr]е розNliщення та органiзацiя харчуваLIня;
- страхова .liяльнiстъ;
- ocBiTa;
- надання соцiальноi допомоt-и;
- мистецl1]о, спорт,розваги,га вiдпочинок.

На час дii карантину

1. Вi,rдiлу освiти районноТ державноi адмiнiстрацiТ перед початком
навчапыIого року провести нараду з керiвниками закладiв освiти району з
метою заtтобit,аrlня розповсюджсппя гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19 у
началъних закJ]адах.

До З 1 серпня 2020 року.
2. ГенераJIьIIому директору комунального некомерцiйного пiдприемства

<I Iовгород-Сiвсрська IfeHTpaлbнtl районна лiкарня iM. I.B. Буяльського)):
1)провесr,r.r заходи щодо резервування не менше 30% лiжкового фо"ду

закладу ца riерiод сезонного lli,цйому захворrоlзаностi на грип та гострi
респiраторнi захворювання на тлi пандемii гос,гроi респiраторноi хвороби,
спричиненоТ iiopoнa BipycoM SARS-CoV-2 для надання медичноi допомоги
хворим.

2) забсзпеtil.l,ги лiжка закладу zцост}пом до кисllевоТ терапiТ (централiзована
подача кисню, кисневi концентраr,ори).

3) вжити заходiв щодо можливостi пiдписання договорiв з Нацiоналъною
с.ltужбото здоров'я Украiни що/{о надання допомоги хворим з COVID-19 у
закладi охороI{и здоров'я II хви-lri.

3. ГОлОвнсlму лiкарю комуl{ального некомерцiйного пiдприсмства
кI{овгород-Сirзсрський районrrий IJeHTp первинноi медико-санiтарноi
допомоги)> опрацювати питання lt?/{aння медичноТ допомоги хворим на грип та
гсlстрi респiра,горнi захворюванIrrI на дому.

f'олова KoMiciT BiKTop КРОПОТ
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!,/,fr l,aJb"'JI

Секретар KoMiciT Володимир ПtЕРЕБОК


