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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань
техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
25 вересня 2020 року

м. Олександрія

№ 16

Головував: - міський голова - голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Цапюк С.К.
Секретар:

- заступник начальника управління з питань цивільного захисту міської ради
Ткач О.Б.

Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:
Визначення першочергових завдань з ліквідації виявлених випадків гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АБ8-СоУ-2 та запобігання її
поширенню на території міста

ІНФОРМУВАВ: міський голова Степан ЦАПЮК.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АІ18-СоУ-2" на території міста встановлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки
поширення СОУГО-19 та продовжується посилення контролю за дотриманням населенням та
суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами Головного
державного санітарного лікаря України.
Станом на 25 вересня 2020 ситуація із захворюваністю на коронавірус в місті
погіршилась. На стаціонарному лікуванні знаходиться 7 осіб, 3 - на самоізоляції, одна особа
померла.
В центральній районній лікарні на теперішній час на самоізоляції знаходиться 20 осіб,
мешканців міста, з ознаками захворювання, які раніше уклали контракт з лікарями цього
закладу. Після проведення тестів на СОУГО-19 і отримання позитивного результату такі хворі
направляються на лікування до ЦМЛ.
Така ситуація унеможливлює ефективно відстежувати реальну картину захворюваності
серед мешканців міста та проводити своєчасно заходи із запобігання поширенню на території
міста гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АБ8-СоУ-2".
Виступили:
- ЄВСЄЄВА С.М. - заступник начальника 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, необхідне обладнання прибуде в

Україну в жовтні, всі медичні працівники отримають додаткове фінансування до 300% за
фактично відпрацьований час);
- ДЯЧУК С.С. - головний лікар КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
м. Олександрії» (ситуація спокійна, проблем з комунікацією та взаємодією з керівництвом
центральної районної лікарні немає, 313 в наявності, необхідними засобами забезпечені на
100%, відповідно до нових наказів МОЗ, тестування на коронавірус не обов’язкове для осіб,
які відбули 14 діб самоізоляції, та осіб, що лягають до медичного закладу на лікування);
- ХІЛЬЧЕНКО Л.П. - заступник начальника управління міського управління ГУ
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (необхідність створення спільної комісії
для здійснення перевірок вимог затверджених Постановами головного санітарного лікаря
щодо створення безпечних умов для вихованців, учнів та педагогічних працівників у
закладах дошкільної та загальної середньої освіти);
- КОЛІСНИК Д.О. - начальник Олександрійського МРВ У ДСНС у Кіровоградській області
(підрозділ технічно готовий надати допомогу в проведенні дезінфекції громадських місць,
існує проблема із забезпеченням 313).
(Повна інформація додається до протоколу)
З метою ліквідації виявлених випадків гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 та запобігання її поширенню серед населення міста

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, з урахуванням постанови Кабінету
Міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України
№ 760 від 26 серпня 2020 року, та з метою запобігання поширенню на території міста гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом:
1. Продовжувати дотримання карантинних заходів, встановлених постановою Кабінету
Міністрів від 11 березня 2020 № 211 та визначених постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2", постановою Кабінету Міністрів
України № 760 від 26 серпня 2020 року та обмежень відповідно встановленого рівня
епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19 «зелений» на всій території міста.
2. На території міста Олександрії на період дії карантину заборонити:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують
громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів, в тому числі і агітаційних (мітинги, збори, тощо) за
участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід
проводиться на відкритому повітрі), якщо це не дає змоги забезпечити протиепідемічні заходи
для безпеки присутніх осіб та можливість їх проконтролювати уповноваженими органами а
також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50
відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі.
Організатор заходу несе особисту відповідальність за дотримання між учасниками
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням учасників
стоячи та виконання інших протиепідемічних заходів передбачених законодавством та
рекомендаціями Головного санітарного лікаря України.

5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі
маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в
кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб.
Перевізник несе особисту відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює
контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або
захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно.
3. Враховуючи вимоги постанов Головного державного санітарного лікаря України від
22.08.2020 № 50 та від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти» щодо заборони допуску до закладів
освіти батьків або супроводжуючих осіб та з метою забезпечення особистої безпеки дітей:

Сосні Людмилі
Чернецькій Вікторії
3.1. Заборонити одночасне перебування в закладах освіти виборчої комісії та здобувачів
освіти;
3.2. Заборонити відвідування закладів освіти кандидатами на посади голів рад
населених пунктів та кандидатами в депутати для проведення агітаційних заходів;
3.3. Заборонити використання закладів освіти для розміщення виборчих дільниць, крім
випадків відсутності інших відповідних приміщень і за умови дотримання протиепідемічних
заходів під час організації та проведення виборів, відсутності навчально-виховного процесу та
проведення дезінфекційних заходів перед його відновленням;
3.4. Заборонити залучення здобувачів освіти та шкільних автобусів до культурномасових заходів, організацію і проведення виїзних турнірів, змагань, екскурсій, конкурсів,
фестивалів, у яких залучені діти дошкільного, шкільного віку та юнацтва;
3.5. Підготувати розпорядження міського голови про створення спільної з фахівцями
Держпродспоживслужби в області комісії з проведення перевірок у закладах дошкільної та
загальної середньої освіти безпечних умов для вихованців, учнів та педагогічних працівників з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ -19, спричиненої
коронавірусом 8АГ8-СоУ-2.

Термін виконання -постійно протягом
потенційної загрози виникнення захворюваності
4. На час дії карантину протягом потенційної загрози виникнення захворюваності:

Керівникам виконавчих органів влади,
виконавчих
органів
місцевого
самоврядування, закладів, установ міста,
суб’єктів господарювання незалежно від форм
власності
4.1. За можливості організовувати позмінну роботу працівників та/або віддалену
роботу в режимі реального часу через Інтернет;
4.2. Організувати та забезпечити проведення дезінфекційних заходів у жилих,
виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах;
4.3. Забезпечити щоденний безумовний скрін температури тіла працівників закладів та

відвідувачів, заборонити допуск осіб з підвищеною температурою до виробничих та офісних
приміщень;
4.4. Забезпечити безумовне виконання та контроль за дотриманням на території міста
Олександрії та в підпорядкованих закладах даного рішення.

Термін виконання - терміново, постійно протягом
потенційної загрози виникнення захворюваності
Дячуку Сергія
5. Спільно з головним лікарем центральної міської лікарні відпрацювати та погодити
алгоритм дій при зверненні до цього закладу мешканців міста з симптомами гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, щодо тимчасового, на період дії карантину, призупинення
прийому цих осіб лікарями ЦРЛ, з якими у даних осіб підписані декларації та направлення їх
на прийом до Центру первинної медико-санітарної допомоги міста.
6. Узгодити можливість, в разі погіршення санітарно-епідемічної ситуації із
захворюваністю, підсилення медичним персоналом центральної міської лікарні та медичних
закладів інших міст області відповідних медичних закладів міста Олександрії, які надають
відповідну медичну допомогу при захворюванні на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19.

Термін
виконання
терміново,
протягом
потенційної загрози виникнення захворюваності
Темник Тетяні
Дячуку Сергія
Приходьку Віктору
7. Продовжити обстеження осіб з підозрами на гостру інфекційну хворобу СОУГО-19, в
разі виявлення хворих із захворюванням на коронавірусну інфекцію СОУШ-19, забезпечити їх
негайну ізоляцію та вжиття заходів відповідно до затверджених алгоритмів дій.
8. Осіб, у яких виявлено та підтверджено позитивний результат, терміново ізолювати у
визначених медичних установах.
9. Хворих на гостру респіраторну хворобу, пневмонію, які отримали «негативний» тест
на коронавірус 8АЛ8-СоУ-2 перевести з інфекційного відділення до ЛОР відділення
центральної міської лікарні.
10. Інформацію щодо осіб з виявленими ознаками та підтвердженими випадками
захворювань на хворобу СОУШ-19 надавати до Олександрійського ВП ГУНП в області для
здійснення контролю за виконанням заходів самоізоляції вказаними особами.
11. Обмежити відвідування хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у
відділеннях закладів та посилити пропускний режим на територію медичних закладів для
сторонніх осіб.
12. Заборонити в’їзд транспортних засобів, крім службового медичного, на територію
центральної міської лікарні в т.ч. і у вихідні та святкові дні

Термін виконання - терміново, постійно протягом
потенційної загрози виникнення захворюваності

Гриценку Сергію
13. Встановлювати суб’єктам господарювання на період дії карантину (у разі потреби)
зміни до режимів їх роботи при зміні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19 та на
вимоги головного санітарного лікаря України і керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, рішень
державної та обласної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.
14. Продовжувати контроль за роботою суб’єктів господарювання в умовах
адаптивного карантину, а саме дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної
дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в розважальних закладах, в закладах
громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами,
ринках, до порушників зазначених вимог вживати обмежувальні заходи щодо їх діяльності.

Термін виконання - по 31 жовтня 2020
Хвостову Володимиру
Переверзеву Володимиру
15. Здійснювати контроль щодо дотримання вимог до функціонування в умовах
адаптивного карантину, а саме стосовно дотримання населенням та суб’єктами
господарювання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення
визначених заходів дезінфекції в розважальних закладах, в закладах громадського харчування,
на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському
транспорті, до порушників зазначених вимог вживати обмежувальні та адміністративні заходи
16. З метою здійснення поточного контролю на вулицях, у парках, інших громадських
місцях працівники Національної поліції, Національної гвардії, посадові особи, уповноважені
органами місцевого самоврядування, проводять вибіркову перевірку документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.
17. Забезпечити в разі необхідності охорону публічної (громадської) безпеки і порядку
на прилеглій території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на СОУГО-19, та в межах
компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації (ізоляції), самоізоляції.
18. Продовжувати патрулювання громадських місць.

Термін виконання - на період дії карантину
Коліснику Дмитру
19. Продовжувати здійснення механізованої санітарної обробки та дезінфекції, зупинок
автотранспорту, дитячих площадок та в разі необхідності інших громадських місць
дезінфікуючими засобами.
Термін виконання - на період дії карантину

Московченко Інні
20. 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

Єрмолюку Ігорю
21. В разі погіршення на території міста санітарно-епідемічної ситуації з
захворюваністю населення на гостру респіраторну хворобу та при зміні рівня епідемічної
небезпеки поширення СОУЮ-19 в області підготувати позачергове засідання міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін виконання постійно протягом потенційної
загрози виникнення захворюваності

22. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова - голова міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних сит\
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