УКРАЇНА
КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Незалежності,83, м. Кіцмань, 59300, тел/факс (03736) 2-15-33, e-mail: kicman-ns(a),meta.иа

ПРОТОКОЛ № 4
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Кіцмань

12 березня 2020 року

Головував: голова районної комісії з питань ТЕБ та НС - голова
районної державної адміністрації - Олексій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.
Присутні: Члени районної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької області
спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ та недопущення його занесення та
поширення на території Кіцманського району.
По першому питанню порядку денного:
ВИСТУПИЛИ:
ХРОМЮК Володимир Васильович - головний лікар КНП
«Кіцманська ЦРЛ»;
ЯКУБОВСЬКИЙ Ярослав Тодорович - начальник Кіцманського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області.
ВОДЯНЧУК Юрій Миколайович завідувач Кіцманської
міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України».
Враховуючи епідемічну ситуацію на території Чернівецької області,
спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ, з метою недопущення його
занесення та поширення на території Кіцманського району, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької
області спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ взяти до відома.
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2. На виконання Постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19»
установити з 13 березня до 3 квітня 2020 року на усій території району
карантин.
3. Районній державній адміністрації та її структурним підрозділам,
органам місцевого самоврядування району, рекомендувати об’єднаним
територіальним громадам району:
3.1. Заборонити проведення всіх масових заходів, у яких бере участь
понад 50 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
3.2. Заборонити роботу дитячих розважальних центрів, творчих вечорів,
спортивних комплексів, спортивних залів.
3.3. Забезпечити
виконання
профілактичних
заходів
щодо
попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій (дотримання
гігієни, провітрювання та кварцування приміщень, дезінфекція поверхонь,
дверних ручок, столів).
3.4. Продовжити проведення дезінфекційних заходів у транспортних
засобах, заходів поточної дезінфекції у місцях масового скупчення людей
(автовокзал, заклади громадського харчування, магазини тощо).
3.5. Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих
прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого
самоврядування.
3.6.
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
квартування.
3.6. Установити карантин, продовживши призупинення роботи та
відвідування дітей, учнів усіх закладів освіти незалежно від форми власності та
сфери управління, а саме: дошкільної, загальної середньої та позашкільної.
3.7. Установити карантин, призупинивши роботу та відвідування дітей
районного центру реабілітації дітей-інвалідів «Дзвіночок», закладів культури та
фізичної культури і спорту.
3.8. На період призупинення роботи бюджетних установ району на час
карантину при здійсненні оплати праці працівникам врахувати вимоги статті

з
113 Кодексу законів про працю України щодо оплати 2/3 тарифної ставки
(окладу).
Термін - до 03.04.2020 включно
4. 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 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.
Термін - негайно
5. З метою профілактики захворювань на гострі респіраторні хвороби та з
метою запобігання поширенню в установі корона вірусу СОУГО-19 виділити
для працівників Кіцманського територіального центру та підопічних відділення
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 300
медичних масок.
Термін- до 18.03.2020

Голова районної
державної адміністрації
голова районної комісії
з питань ТЕБ та НС
Головний спеціаліст сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами
та мобілізаційної роботи —секретар
районної комісії з питань ТЕБ та НС

Юрій СЕВЕРИН

