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ёасiдання районноi KoMicii з питаЕь техногенно-екологiчноТ безпеки та
надзвичайних ситуацiй

07 вересня2020 року м. Новгород-Сiверсъкий

Головуе: заступник голови районноi державноТ адмiнiстрацii BiKTop КРОПОТ

Присутнi: члени KoMicii (за окремим списком).

Порядок денний:

I. Про виконаннrI заходiв щодо запобiгання розповсюдженню KopoHaBipycHoi
iнфекцiT на територii Новгород-Сiверського району.

СЛУХАЛИ:

вiд22 червнrI 2020 року М 641 <Про встановлеIIн;I карантиЕу та запровадженнrI
посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням
гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-
СоV-2> (iз змiнами внесеними постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1"2

серпня 2020 року J\Ъ712, вtд 26 серпня 2020 року Jф760 та вiд 27 серпня 2020

року Nч757) , рiшення обласноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки
та надзвичайних ситуацiй вiд 04 вересня 2020 року J\ЪЗ5

Валентина КАНАВЦЯ - помiчника епiдемiолога Новгород-Сiверського
лабораторного вiддiлення Корюкiвського мiськрайонного вiддiлу
Чернiгiвського обласного лабораторного центру МОЗ Уr<раiЪи, який повiдомив,
що uiдтвердився позитивний результат ПЛР-тестування у мешканки
с.КудлаiЪка Новгород-Сiверського району, встановленi KoHTaKTHi особи якi
контактув€uIи з iнфiкованою, на даний час проведенi дезiнфiкуючi заходи по
мiсцю проживання. Iнфiкована та KoHTaKTHi особи знаходиться на самqiзоляцii.

Оксану ЧЕРНЕНКО головного лiкаря Комунальноi некомерцiйноТ

установи <Новгород-Сiверський районний I_{eHTp первинноi медико-санiтарноТ
допомоги>, яка повiдомила, що iнфiкована особа знаходитьсяна самоiзоляцii за
мiсцем проживання. Встановленi KoHTaKTHi особи, зроблений вiдбiр матерiалу
на ПЛР-тестування, що буд" доставлений 08 вересня до Чернiгiвського
обласного лабораторного центру МОЗ УкраiЪи для проведеннrI аналiзу. ПЛР-
тестування контактних осiб буд. проведено у встановленi строки.

Свiтлану БIЛУ начаJIьника вiддiлу освiти районноi державноТ
адмiнiстрацii, яка проiнформув€Lпа, що учнi навчulJIьних закладiв yracTi у
заходах присвячених визволенню Новгород-Сiверського раиону вlд
нацистських окупантiв, у зв'язку з погiршенням епiдемiчноТ ситуацii брати не
будуть.

адмiнiстрацii, яка rrовiдомила, що заходи передбаченi визволенню Новгород-



Сiверського райолц вiд нацистсъких окуПантiв будуть проведен1 з дотриманнjIм

ycix протиегriдемiчних вимог без залучення школярiв,

ВИРlШlИЛИ:

1. Кудлаiвсъкому сiлъському головi забезпечити контроль за проходженням

самоiзоЛяцii меШканкИ с. Кудлаiвка за мiсцеМ проживання, спiльно з Новгород-

Сiверським лабораторним вiддiленням Корюкiвсъкого пliськрайонного вiддirry

чернiгiвського обласного лабораторного центру моз Украiни визначити коло

контактних осiб.
2. Сiльським головам (у порядку рекомендацф, сектору культури районноi

державноi адмiнiстрацii:
Заборонити проведенЕя масових (культурних, спортивних, рOзважаJIьних)

соцiалlьних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв За }ЧаСТЮ бiЛЪШе ОДНiСТ

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

вiдкритому повiтрi), а тако}к дiялънiстъ KiHoTeaTpiB та закладiв кулътури з

нагtовненiстю кiнозалiв або залiв шонад 50 вiдсоткiв мiсцъ у ксжному 0кремоý4у

кiнозалi або залi. Органiзатор заходу с вiдповiдальним за дотриiчIання Mix<

уiасниками фiзичнот дистанцii не тv{енше нiж 1,5 метра у разi проведення заходу

iз розмiщення}.{ уlасникiв стоячи.

з. Сiльсъким головам (у порядку рекомендацii) забезпечити контроль за:

1) Забороною проведення концертiв (KpiM тих, що проводяться закJIадами

культури, концертна дiялънiстъ протягом останнього року е основним видом

дiялъностi) д".*оr"п, дiялънiстъ закладiв |ромадського харчування iз

ор.анiзацiЬю дозвiлля (pecTopaHiB, кафе, барiв, заксочних, iдалень, кафетерiiв,

буфетiв тощо);
2) перебУваннrIМ В громадськиХ будинкаХ i спорудах, громадському

транспортi у вдягнутих засобах iндивiдуального захисту, зокрема респiраторах
або захутсних масках, що закривають рот та Hic, у тому числi виготовлених

самостiйно;
3) перебуванням |ромадян з документами, що посвiдчують особу,

пiдтверджують громадянство чи ii спецiалъний статус;

4) перебуванням в мiсцях самоiзоляцii;
5)проведенням масових (культурних, спортивних, розважыIьних,

соцiальНих, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв за участю не бiльше однiеi

особи на 5 кв. MeTpiB площi будiвлi або територii (якщо захiд проводитъся на

вiдкритому повiтрi), а також дiяльнiсть KiHoTeaTpiB та закJIадiв кулътури з

наповненiстю кiнозалiв або залiв понад 50% мiсць у кожному окремому

кiнозалi або залi.
б) здiйсненням реryлярних та нереryлярних перевезень пасажирiв

автомобiльним транспортом, зокрема гIеревезень пасажирiв на автобусних

маршрутах, в кiлькостi не бiльшiй, нiж кiлькостi мiсць для сидiння, що



передбачена технiчною характеристикою транспортного засобу, визначена

ресстрацiйних документах на цей транспортний засiб.

На час дiТ карантиIIу

4. Територiальному центру обслуговування (надання соцiальних
вжити заходiв щодо заборони вiдвiдування стороннiми особами
соцiального захисту, де перебувають громадяни похилого BiKy.

З 31 серпътя 2020 року.

5.Генеральному директору комунаJIъного некомерцiйного пiдприемства
<Новгород-Сiверська Щентр€tльна районна лiкарня iM. I.B. Буяльського) :

1)провести з.tходи щодо резервування не менше З0% лiжкового фо"ду
закJIаду на перiод сезонного пiдйому захворюваностi на грип та гострi
респiраторнi захворювання на тлi пандемiТ гостроi респiраторноТ хвороби,
сrтричиненоТ корона BipycoM SARS-CoV-2 для наданIuI медичноi допомоги
хворим.

2) забезпечити лiжка закJIаду доступом до кисневоТ терапiТ (централiзована
подача кисню, кисневi концентратори).

б. Головному лiкарю комун€tльного некомерцiйного пiдприемства
<<Новгород-Сiверський районний Щентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги) опрацювати питання надання медичноi допомоги хворим на грип та
гострi респiраторнi захворювання на дому.

7. Новгород-Сiверському
!ержпродспоживслryжби в

раионному управлlнню Головного управлiння
Чернiгiвськiй областi, Новгород-Сiверсъкому

вiддiлry полiцii Головного управлiння Нацiональноi полiцii у Чернiгiвськiй
областi rтосилити контроль за дотриманням санiтарно-епiдемiологiчних норм та
карантинних обмежень вiдповiдно до piBHiB епiдемiчноi небезпеки.

8. Вiддiлу освiти раионноI

На час дii карантиIry

державноТ адмiнiстрацii забезпечити
проходження навчЕLльного процесу у закладах освiти, створення безгrечних

умов для 1"THiB, педагогiчних та iнших працiвникiв з урахуванням епiдемiчноi
ситуацii.

Невiдкладно

послуг)
закладу

голова koMicii

Секретар KoMicii

BiKTop КРОПОТ

Володимир ЖЕРЕБОК


