
 

                                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 МІСЬКА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

просп. Соборний, 59,  м. Олександрія, 28000, тел./ факс (05235) 7-13-40, 7-03-03  rada@olexrada.gov.ua  
 

ПРОТОКОЛ 
засідання оперативного штабу з питань запобігання поширенню на території міста 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 
 30 березня 2020 року                            м. Олександрія                                              № 2 

 
Головував: - міський голова Цапюк С.К. 
  
Секретар: - начальник управління з питань цивільного захисту міської ради  Єрмолюк І.В. 
Присутні: члени штабу (запрошені за окремим списком) 
 
Порядок денний: 
 

Запобігання поширенню на території міста випадків гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначення першочергових завдань. 

                  
ІНФОРМУВАВ: міський голова Степан ЦАПЮК. 
 
 З метою запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом, 

ВИРІШИЛИ: 
1. Надану інформацію прийняти до відома. 
 
2. Членам штабу забезпечити постійний збір та надання інформації, аналіз та 

моніторинг ситуації щодо випадків виникнення і поширення на території міста гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 
Термін виконання – постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності   

 
3. Начальнику управління охорони здоров’я міської ради Темник Т.В.: 

1) підготувати інфекційне відділення на 30 койко-місць, для можливого прийому 
хворих; 

2) продовжити обстеження мобільними медичними бригадами, використовуючи швидкі 
тести осіб з підозрами на гостру інфекційну хворобу  COVID-19, в разі виявлення хворих із 
захворюванням на коронавірусну інфекцію COVID-19, забезпечити їх негайну ізоляцію та 
вжиття заходів відповідно до затверджених алгоритмів дій; 

3) осіб у яких виявлено підтверджено позитивний результат ізолювати у визначених 
медичних установах; 

4) визначити перелік додаткових засобів індивідуального захисту з розрахунку роботи 
медичних закладів на місяць; 

 
Термін виконання – до 31 березня 2020 року   

 



 

4. Головному лікарю КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. 
Олександрії» Олександрійської міської ради Дячуку С.С.; 

1) розробити та надати «карту руху хворого», у якого виявлено гостру інфекційну 
хворобу  COVID-19;  

2) здійснювати обстеження використовуючи швидкі тести громадян, які прибули із-за 
кордону, осіб у яких виявлено підтверджено позитивний результат ізолювати у визначених 
медичних установах. 

Термін виконання – до 31 березня 2020 року, постійно 
протягом потенційної загрози виникнення 
захворюваності   

 
5. Начальнику управління житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування міської ради Лоцману Г.Г., директору КП «Житлогосп» Долгіх О.Л., головам 
ОСББ забезпечити проведення дезінфекаційних заходів під’їздів житлових будинків, 
проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових територій.  

 
Термін виконання – постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності   

 
6. Начальнику управління економіки міської ради Черевашко Р.Є.: 

1) забезпечити контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної 
дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та ізольованому 
вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахунку провести маркування (позначення) місць 
перебування відвідувачів для дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней; 

2) організувати перевірку ринків, продовольчих магазинів щодо забезпечення ними 
виконання комплексу санітарно-гігієнічних протиепідемічних заходів. 

 
Термін виконання – до 31 березня 2020 року та 
постійно протягом потенційної загрози виникнення 
захворюваності   
 

7. Начальнику Олександрійського ВП ГУНП в області Хвостову В.О. вживати заходів, 
спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці у разі 
порушення особами зобов’язань щодо самоізоляції. 

 
Термін виконання – постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності   

 
8. Начальнику управління інформатизації та інформаційно-аналітичної політики 

міської ради Московченко І.С. забезпечити проведення в засобах масової інформації 
роз’яснювальної роботи із населенням з питань заходів профілактики інфекції в умовах 
карантину, а також інформації, щодо ситуації з коронавірусом в місті. 
 

Термін виконання – постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності   

 
9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова                                                                                              Степан ЦАПЮК  
 
 
Секретар                                                                                                        Ігор ЄРМОЛЮК 


