
IIротокол м 14
ЗасiДання раЙонноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та

надзвичайнrх ситуацiй

31 серпня2020року м. Новгород-Сiверський

Головуе: заступник голови районноi державноi адмiнiстрацii BiKTop КРОПОТ

Присутнi: члени KoMicii (за окремим списком).

Порядок денний:

I. Про виконаннrI заходlв запобiганняr. rrpO виконаншI заходlв щодо заIIоошаншI розповсюдженню
iнфекцii на територiТ Новгород-Сiверського району.

корона вlрусно1

СЛУХАЛИ:

BiKToPa КРОПОТА - заступника голови районноi державноi адмiнiстрацiТ, який
проiнформував про постанову Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22 червня 2020
РОКУ J\Ъ 64I КПро ВстановленIuI карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроi
Респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS_C9V-2> (iз
Змiнами внесеними постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12 серпня 202а
РОКУ J\b712, вiд 26 серпня 202а року J\b760 та вiд 27 серпня 202О року J\Ъ757) ,

РiШеННЯ обласноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та
надзвичайних ситуацiй вiд 28 серпня2020 року М33

ВИРIШIИЛИ:

1. Сiльським головам (у порядку рекомендацii):
1.1.заборонити проведення концертiв, дискотек, роботу розважальних

закладiв, дiяльнiстъ закладiв |ромадського харчування iз органiзацiею дозвiлля
(pecTopaHiB, кафе, барiв, закусочних, iдалень, кафетерiiЪ, буфетiв тощо).

1.2. Забезпечити контролъ за:
1)перебуванням в |ромадсъких будинках i спорудах, громадському

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

2) перебУванняМ громадян з докумеЕтами, що посвiдчують особу,
пiдтверджують громадянство чи iT спецiалъний статус;

3) перебуваннrIм в мiсцях самоiзоляцii;
4) ПРОВеДеЕНrtМ масових (кулътурних, спортивних, розваж€шьних,

соцiальних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв за участю не бiльше однiеi
особи на 5 кв. MeTpiB площi будiвлi або територii (якщо захiд проводиться на
вiдкритому повiтрi), а також дiялънiсть KiHoTeaTpiB та
наповненiстю кiнозалiв або залiв не бiлъше 5ОYо мiсцъ

закладiв кулътури з

у кожному окремому
кiноза_гli або залi. Органiзатор заходу е вiдповiдальним за дотримання мiж



rIасниками фiзичноТ дистанцiТ не менше нiж 1,5 метра у разi проведення заходу
iЗ РОзмiщенrl )п{асникiв стоячи;

5)здiйсненнllм реryлярних та нереryJuIрних перевезень пасажирiв
автомобiльним транспортом, зокрема перевезень пасажирiв на аЕтобусних
маршрутах, в кiлькостi не бiльшiй, нiж кiлъкостi мiсць для сидiння, що
передбачена технiчною характеристикою транспортного засобу, визначена в

реестрацiйних документах на цей транспортний засiб.

На час дiТ карантину

2. Територiальному центру обслуговуваЕня (надання соцiальних послуг)
вжити заходiв щодо заборони вiдвiдування стороннiми особами закладу
соцiального захисту, де перебуваютъ |ромадяни цохилого BiKy.

З 31 серпня2020 року.

3 . Новгород-Сiверському об' еднаному Micbкoмy територi€lJIъному центру
комплектуваннjI та соцiалъноi пiдтримки опрацювати питання щодо проведення
тестування на COYID-19 вiЙсъковозобов'язаних, якi призиваються на збори з
територiальноТ оборони |9-26 вересня 202а року.

До 17 вересня 2020 року

4.Генера;rъному директору комун€tльного некомерцiйного пiдприсмства
<<Новгород-Сiверсъка I-{eHTp€IJIbHa районна лiкарня iM. I.B. Буялъського):

1) провести заходи щодо резервування не менше 30% лiжкового фонду
ЗакjIаду на перiод сезонного пiдЙому захворюваностi на грип та гострi
респiраторнi захворювання на тлi пандемii гостроi респiраторноi хвороби,
СПРичиненоi корона BipycoM SARS-CoV-2 для наданнrI медичноi допомоги
хворим.

2) забезпечити лiжка закJIаду доступом до кисневоi терапii (централiзована
подача кисню, кисневi концентратори).

5. Головному лiкарю комуныIьного некомерцiйного пiдприемства
<Новгород-Сiверсъкий районний Щентр первинноТ медико-санiтарноТ
допомоги> опрацювати питання надання медиIIно1 допомоги хворим на |рип та
гострi респiраторнi захворюваннrI на дому.

б.Новгород-Сiверському районному управлiнню Головного управлiння
,Щержпродспоживслужби в Чернiгiвськiй областi, Новгород-Сiверському
вiддiлу полiцii Головного управлiння Нацiональноi гrолiцii у Чернiгiвськiй
областi посилити контроль за дотриманням санiтарно-епiдемiологiчних норм та
карантинних обмежень вiдповiдно до piBHiB епiдемiчноi небезпеки.

дiТ карантиIry

BiKTop КРОПОТГолова KoMiciT

Секретар KoMiciT Володимир ЖЕРЕБОК


