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ПРОТОКОЛ
засідання оперативного штабу з питань запобігання поширенню на території міста 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 спричиненої коронавірусом БАИБ-СоУ-І

13 квітня 2020 року м. Олександрія № 4

Головував: - міський голова Цапюк С.К.

Секретар: - заступник начальника управління з питань цивільного захисту Ткач О.Б. 

Присутні: члени штабу (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:

Запобігання поширенню на території міста випадків гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, визначення першочергових завдань.

ІНФОРМУВАВ: міський голова Степан ЦАПЮК.
Станом на 13 квітня на Кіровоградщині зафіксували 142 випадки коронавірусу, з яких 

7 -  летальних. Серед числа інфікованих -  5 дітей та 54 медичних працівника. В області 
працює 26 мобільних бригад, які здійснюють доставку проб для перевірки на коронавірус 
БАБК-СоУ^ до спеціалізованої лабораторії.

В місті Олександрії випадків гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 не 
зафіксовано. В медичних закладах міста порушуються карантинні заходи, а саме здійснення 
пропускного режиму на територію закладів сторонніх осіб. Не всі медичні працівники 
знають порядок дій на випадок виявлення хворого з ознаками гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19.

В кращу сторону з оперативного реагування на виникнення ситуацій з виявленням 
підозри на захворювання та негайного взаємоінформування слід відмітити Олександрійський 
відділ поліції ГУНП в області.

ВИСТУПИЛИ:

- ГОНЧАРЕНКО В.В. (БОГОЛЄП) -  архієпіскоп Олександрійський і Світловодський 
(ситуація контрольована, церковні заклади міста готові до проведення свят, з 
Олександрійським ВП ГУНП узгоджений порядок дій з забезпечення дотримання 
карантинних заходів під час проведення богослужінь);

- ХВОСТОВ В.О. - начальник Олександрійського МВП ГУНП України у Кіровоградській 
області (з керівництвом церковних закладі міста узгоджений порядок дій з забезпечення 
дотримання карантинних заходів під час проведення богослужінь, прохання по можливості 
зменшити кількість відвідувачів);

- ТЕМНИК Т.В. - начальник управління охорони здоров’я міської ради (всі медичні заклади 
міста готові до роботи в надзвичайній ситуації, є необхідний запас деззасобів та 313, 
проблем з фінансуванням заходів немає);
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- ДЯЧУК С.С. - головний лікар КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
м. Олександрії» (відмічається тенденція зменшення захворюваності на ГРВІ на 22%);

- ПРИХОДЬКО В.М. - головний лікар КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
(сьогодні буде закінчено ремонт інфекційного відділення, відділення готове до прийому 
хворих, використано 28 та залишилося 39 екпрес-тестів, в наявності 313);

- ГРИШКАНИЧ А.Ф. - головний лікар КП «Дитяча міська лікарня м. Олександрії» (на 
стаціонарі перебуває 31 дитина, із них половина хворих на пневмонію, відмічається 
тенденція зменшення звернень до дитячої лікарні, тестів та 313 в наявності);

- ХІЛЬЧЕНКО Л.П. - заступник начальника управління міського управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (при перевірці в складі робочої групи 
ринків виявлено ряд проблем та недоліків (повна інформація додається до Протоколу), 
затверджена Постанова головного санітарного лікаря щодо безпечного поводження з 
тілами померлих);

- ГУБКО Т.В. - завідувач Олександрійського міжміськрайонного відділу 
ДУ«Кіровоградський обласний лабцентр МОЗ України» (за минулі вихідні до міста з-за 
кордону прибуло ЗО осіб, 288 осіб перебуває на самоізоляції, 234 особи закінчили термін, а 
7 осіб не захотіли спілкуватися, дані на них передані до Олександрійського ВП, існує 
проблема з транспортом для доставки дезінфектора до вогнища виникнення хвороби);

- ПАЛЬОНИЙ О.М. - начальник 2 ДПРЗ Державної служби з надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області (підрозділ технічно готовий надати допомогу в проведенні 
дезінфекції, за наявності деззасобів, існує проблема із забезпеченням 313).

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на території 
міста, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з урахуванням посилення карантинних 
заходів на території України в режимі надзвичайної ситуації та з метою запобігання 
поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом,

1. Рекомендувати архієпіскопу Олександрійському і Світловодському ГОНЧАРЕНКО В.В. 
(БОГОЛЄПУ) на період Пасхальних свят:

1) Не допускати масового скупчення людей на території церковних закладів;
2) Забезпечити дотримання карантинних заходів під час проведення богослужінь.

Термін виконання -  постійно протягом Пасхальних 
свят

2. Начальнику управління охорони здоров’я міської ради Темник Т.В.:
1) 3 персоналом медичних закладів провести навчання та тренування з питання вивчення 

алгоритму дій на випадок виявлення хворого з ознаками гострої респіраторної хвороби 
COVID-19;

2) Зробити заявку на отримання додаткових засобів індивідуального захисту органів 
дихання (одноразових масок);

3) Звернутися до управління охорони здоров’я облдержадміністрації, про виділення 
додаткових експрес-тестів в кількості не менше 300 шт.;

4) Передати добову норму засобів індивідуального захисту до КП «Дитяча міська 
лікарня».

Термін виконання -  до 14 квітня 2020 року

3. Головним лікарям медичних закладів міста Дячуку С.С., Приходько В.М., Гришканичу 
А.Ф. заборонити відвідування хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у 
відділеннях закладів та посилити пропускний режим для сторонніх осіб.

Термін виконання -  постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності



4. Начальнику управління житлово-комунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради Лоцману Г.Г., директору КП «Житлогосп» Долгіх О.Л., головам 
ОСББ продовжити санітарну обробку та дезінфекцію під’їздів житлових будинків. Про 
проведення дезінфекції сповіщати старших будинків.

Термін виконання -  постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності

5. Начальнику управління житлово-комунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради Лоцману Г.Г. забезпечити засобами індивідуального захисту 
органів дихання та шкіри працівників 2 ДПРЗ Державної служби з надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області, які здійснюють санітарну обробку та дезінфекцію вулиць, зупинок 
пасажирського транспорту та інших громадських місць.

Термін виконання -  постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності

6. Начальнику управління житлово-комунального господарства, архітектури та
містобудування міської ради Лоцману Г.Г спільно з начальником управління економіки 
міської ради Черевашко Р.Є., довести вимоги Постанови Головного санітарного лікаря 
України від 27.03.2020 №4 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо безпечного 
поводження з тілами померлих з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби 
COVID-19» до приватних підприємців, що надають ритуальні послуги населенню.

Термін виконання -  до 15 квітня 2020 року

7. Директору КП «Олександрійський комунальний ринок» Носу Ю.В. за недотримання 
санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічного режиму, з метою недопущення 
розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, заборонити роботу ковбасно-молочного павільону.

Термін виконання -  з 14 квітня 2020 року, протягом 
потенційної загрози виникнення захворюваності

8. Директору КП «Олександрійський комунальний ринок» Носу Ю.В., в.о. директору КП 
«Жигулі» Петровій Ю.В. на виконання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічного 
режиму, з метою недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19:

1) Беззаперечно виконувати вимоги Постанови Головного санітарного лікаря України від 
30.03.2020 №5 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях 
торгівлі»;

2) Організувати перенесення всіх торгових точок з території КП «Жигулі» на територію 
КП «Олександрійський комунальний ринок»

Термін виконання -  з 17 квітня 2020 року, протягом 
потенційної загрози виникнення захворюваності

9. Начальнику управління економіки міської ради Черевашко Р.Є. організувати контроль 
за виконанням директорами ринків вимоги Постанови Головного санітарного лікаря України 
від 30.03.2020 №5 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях 
торгівлі».

Термін виконання -  з 14 квітня 2020 року, протягом 
потенційної загрози виникнення захворюваності



10. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Чеботарьову В.В. організувати 
отримання тематичних банерів в ОДА та спільно з управлінням житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради Лоцманом Г.Г. організувати їх 
розміщення на рекламних щитах на території міста.

11. Начальнику КП «Муніципальна безпека» Перевєрзєву В.Г. спільно з Олександрійським 
ВП ГУНП в області, управлінням економіки міської ради. Олександрійського, міським 
управлінням ГУ Держпродспоживслужби продовжити перевірки закладів громадського 
харчування, розважальних закладів, перукарень, салонів краси, установ побутового 
обслуговування та торгівлі, транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів за 
дотриманням ними карантинних заходів.

12. Директору територіального центру соціального обслуговування населення (надання 
соціальних послуг) Болілому О.Є.:

1) Визначити найуразливіші верстви населення міста та надати міському голові списки 
цих осіб для забезпечення їх в подальшому продуктовими наборами (крупи, борошно та ін.) 
за рахунок благодійного фонду;

2) Розглянути можливість забезпечення продуктовими наборами багатодітних сімей з 
створеного благодійного фонду при наявності акту обстеження житлово-побутових умов та 
скласти списки відповідних сімей.

Термін виконання -  до 15 квітня 2020 року

Термін виконання -  постійно протягом карантину

Термін виконання -  до 21 квітня 2020 року

13. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Степан ЦАПЮК

Секретар комісії Олена ТКАЧ


