УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-mail: umns@meta.ua

ПРОТОКОЛ №8
чергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
Зал засідань ОДА, 301 каб.

12 березня 2020 року
21-00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації –
Богдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької області
спричиненої коронавірусом 2019-nСoV.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
1. Про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької області
спричиненої коронавірусом 2019-nСoV.
СЛУХАЛИ:
ГОПКО Наталю Василівну – в.о. директора ДУ «Чернівецький
обласний лабораторний центр» МОЗ України;
ПОЛІЩУК Марію Іванівну – заступника директора департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької
області спричиненої коронавірусом 2019-nСoV, взяти до відома.
2. На виконання Постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
установити з 13 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території області карантин,
районним державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді, органам
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місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам області
заборонити:
1) відвідування закладів освіти її здобувачами;
2) проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 50 осіб,
крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
3) роботу кінотеатрів, театрів, дитячих розважальних центрів,
розважальних закладів, творчих вечорів, спортивних комплексів, спортивних
залів,
4) щоденно, до 10.00 год., інформувати Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації про здійснення заходів щодо запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19 (office@med.cv.ua).
3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації,
Головному управлінню Національної поліції України в Чернівецькій області,
ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України, Головному
управлінню Держпродспоживслужби України у Чернівецькій області,
Управлінню ДСНС України у Чернівецькій області, районним державним
адміністраціям, Чернівецькій міській раді, органам місцевого самоврядування,
об’єднаним територіальним громадам області:
1) провести зустрічі з керівниками основних релігійних організацій
відповідного району/міста щодо можливості проведення служби і служінь у
максимально дистанційний варіант;
2) провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій для визначення конкретних заходів та завдань щодо
ефективної протидії поширенню вірусних інфекцій серед населення та
покращення епідемічної ситуації;
3) продовжити проведення дезінфекційних заходів у транспортних
засобах міжміського і міського сполучення, заходів поточної дезінфекції у
місцях масового скупчення людей (автомобільний,
залізничний вокзал,
аеропорт, супермаркет, заклади громадського харчування, тощо;
4) уточнити план реагування на медико-біологічні надзвичайні ситуації
та ліквідації їх наслідків;
5) уточнити перелік сил та засобів, які можуть бути залучені до
проведення протиепідемічних заходів та забезпечити їх готовність до
виконання визначених завдань;
6) провести розрахунки та уточнити номенклатуру місцевих резервів
матеріальних засобів для запобігання та ліквідації наслідків поширення
коронавірусної інфекції;
7) скасувати до особливого розпорядження проведення особистих
прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого
самоврядування;
8) розглянути питання щодо забезпечення у визначених регіонах
населення продовольством та предметами першої необхідності в режимах
доставки, особливо щодо осіб похилого віку, які мають найбільший ризик
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настання летальних наслідків, відвідати їх за місцем проживання та взяти на
особистий контроль;
9) перевести діяльність всіх закладів освіти в режимі дистанційного
навчання;
10) обмежити доступ сторонніх осіб до адміністративних будівель органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та об’єднаним територіальним
громадам;
11) рекомендувати керівникам підприємств установ та організацій всіх
форм власності:
- запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно
відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки
гострих респіраторних захворювань;
- максимально провести здійснювану персоналом роботу на віддалений
доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій;
- запровадити режим профілактичного спостереження за особами із
числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;
- передбачити режим регулярного провітрювання службових
приміщень, за можливість здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою
кварцування;
12) посилити інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо:
- дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання
зараження коронавірусом;
- обмеження пересування населення між населеними пунктами, а також
пересування в громадських місцях без крайньої потреби;
- обмеження проведення культурних, політичних, спортивних,
соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян,
виключити планування таких заходів, у тому числі пов'язана з виїздом
громадян України за кордон до стабілізації ситуації;
- скасувати або максимально перевести в режим телефонних або
відеоконференцій всі заходи та засідання колегіальних та дорадчих органів, у
тому числі органів місцевого самоврядування;
- розробити інформаційні листівки для осіб, які прибувають в Україну;
- зняти соціальну рекламу та розповсюдити її на місцевих телеканалах;
- визначити місця для розміщення соціальної реклами на білбордах.
Термін - негайно
4. ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України
надати Чернівецькому прикордонному загону та ГУ Національної поліції
України в Чернівецькій області інформаційні листівки для осіб, які прибувають
в Україну.
Термін - негайно
5. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України, Головному
управлінням Держпродспоживслужби України у Чернівецькій області,
Управлінням ДСНС України у Чернівецькій області, районним державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування,
об’єднаним
територіальним громадам області забезпечити неухильне виконання Алгоритму
запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-
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19 в Україні та Комунікаційного плану щодо визначення алгоритму дій у разі
виникнення захворювання на COVID-19 з урахуванням заходів, передбачених у
Національному плані протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 року №93.
Термін - постійно
6. Управлінню цивільного захисту населення обласної державної
адміністрації надіслати виконавцям пункту 2 «Комунікаційний план щодо
визначення алгоритму дій у разі виникнення захворювання на COVID-19».
Термін - негайно
7. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
1) щодня інформувати Міністерство охорони здоров’я України
інформацію про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19;
Термін - щодня, до закінчення НС
2)
підсилити гарячу лінію Центру екстреної медичної допомоги
фахівцями з Центру громадського здоров’я
Термін - щодня, до закінчення НС
8. Сокирянській, Вижницькій, Новоселицькій районним державним
адміністраціям спільно з Департаментами охорони здоров’я та регіонального
розвитку обласної державної адміністрації визначити нові місця для
проведення обсервації осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Термін - негайно
9. Департаментам охорони здоров’я та освіти і науки обласної
державної адміністрації спільно з Управління ДСНС України у Чернівецькій
області провести заходи щодо приведення у відповідний протипожежний стан
гуртожитки Сокирянського вищого професійного училища, Вашковецького
медичного коледжу Буковинського державного медичного університету та
Новоселицького медичного коледжу Буковинського державного медичного
університету.
Термін - до 10.00, 13.03.2020
10. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області:
1) продовжити проведення роз’яснювальної роботи серед надавачів
транспортних послуг та на об’єктах нагляду;
2) інформацію про проведену роботу розташовувати на офіційному
сайті Головного Управління.
Термін - постійно, до закінчення НС
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